
Fo
re

st
 C

ity
 (I

llu
st

ra
tio

n:
 A

si
an

 G
re

en
 B

ui
ld

in
gs

)

Klondike i Gøteborg  4

Smartere med Smart City  8

Norwegian Green Building Council22

Ældre har brug for ny teknologi30

V E N T I L A T I O N  •  K Ø L I N G  •  A U T O M A T I K  •  R Ø R  •  E L

INDEKLIMA /2016
Nr. 2/2016 – www.gk.dkFor et bedre miljø



2 3 

INDHOLD & LEDER

Ansvarshavende redaktør: Erik Haugli Nielsen
Fagredaktør: Harald Sola Berentsen
Design: Reaction reklamebyrå

Oplag: 7500
INDEKLIMA
Udgiver: GK Konsern AS
Besøgsadresse: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

 www.gk.no     www.gk.se     www.gk.dk

28  Plejeboliger
30 Ældre har brug for ny teknologi
34  Boliger eller erhvervsbygninger?
37 “Best Paper Award” til ph.d.-studerende
38 Monterer solceller på Miljøhuset GK
39 Miljøinvesteringen giver gevinst
40 Gør fiskene helt elektriske
42 Energiopfølgning – styr på driftsomkostningerne

www.magasinetindeklima.dk

TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

  3   Ny adm. direktør hos GK Inneklima AS
  4 Klondike i Gøteborg
  8 Smart City - Asien
12 Smart City - Stavanger
16 Varmegenvinding i Lapland
18  GK Danmark i mål med stor entreprise
22 Norwegian Green Building Council
26 Klimakompenseret solenergi

Jan Arild Wathne ansat som 
adm. direktør for GK Inneklima AS

J
an Arild Wathne kommer til GK 
Inneklima AS fra en stilling som 
administrerende direktør og partner i 
investeringsselskabet Wahlberg. Han 

overtager roret hos GK Inneklima AS fra den 
1. august 2016, når Eivind Sælen efter eget 
ønske forlader posten for at gå på pension.
– Vi glæder os til at få Jan Arild tilbage på 
GK-holdet, siger GK’s koncernchef, 
Jon Valen Sendstad. 

I perioden 1997 til 2005 var Jan Arild ansat 
hos Gunnar Karlsen AS. Han startede i GK 
som daglig leder i Flebu Sandnes. Efter GK’s 
opkøb af Flebu blev Jan Arild regionschef i 
Rogaland med et erklæret mål om at styrke 
GK’s position i regionen.
– Der er gået 20 år, siden jeg startede hos GK 
og 11 år, siden jeg stoppede. Da jeg forlod 
GK for 11 år siden, var det med “tungt” 
hjerte. Jeg havde det rigtig godt hos GK, og 
mine arbejdsopgaver var virkelig spændende. 
Men mine næsten 200 rejsedage om året blev 
en udfordring i forhold til at have familie 
og tre små børn hjemme i Stavanger. Nu er 
børnene blevet voksne, og min situation har 
ændret sig siden da, fortæller Wathne.

Han fremhæver virksomhedskulturen hos 
GK som en afgørende faktor for, at han nu 
vender tilbage.  
– For mig er menneskene, det kollegiale og 
det uformelle hos GK noget, som jeg har 
savnet, og som jeg glæder mig til at blive en 
del af igen. Efter nogle år som leder og inve-
stor glæder jeg mig også til at vende tilbage 
til familien Karlsens fold med et solidt, 
forudsigeligt og langsigtet ejerskab. Det har 
været en vigtig faktor for mig, men det har 
også afgørende betydning for GK’s vilje og 
evne til hele tiden at udnytte de muligheder, 
der opstår gennem videreudvikling og vækst.

Et selskab i kraftig vækst vil også give den 
nye administrerende direktør store udfor-
dringer.
– Vores egen vilje og evne til udvikling og 
omstilling vil være vores største udfordring. 
GK har nydt stor succes de seneste 20 år. Det 
betyder dog ikke, at vi ledere og medarbej-
dere hos GK kan tillade os at hvile på laur-
bærrene, advarer Wathne og fortsætter:
– Vores kunder, og dermed også deres behov, 
ændrer sig. Vi har konkurrenter, både nye og 
gamle, som til stadighed udfordrer os, samti-

dig med at konjunkturerne bliver ved med at 
svinge. Hvis vi ikke fortsætter med at udvikle 
os hurtigere end vores konkurrenter og i 
tråd med markedets behov, kommer vi til at 
udgøre den største udfordring for os selv.

For mig er 
menneskene, det 
kollegiale og det 
uformelle hos GK 
noget, som jeg har 
savnet

“
Jan Arild Wathne, 
GK Inneklimas nye administrerende direktør

NYHEDER

Teknikbranchen lider af kvindemangel
Et stigende antal kvinder søger mod 
teknikbrancherne, men takten og 
andelen er stadig alt for lav. Der er 
sket en stor forbedring på ingeniør- 
og civilingeniør-uddannelsen, men 
kvinderne halter stadig bagefter 
inden for håndværksfagene. Hvad 
skal der til, for at kvinderne skal 
vælge vores uddannelser og fag?

Den store tilstrømning af kvinder til inge-
niørstudierne lover godt for fremtiden. Men 
vi har en udfordring i forhold til at vise 
kvinderne, at service- og entreprenørvirk-
somhederne også har spændende opgaver 
at byde på. At kvinderne ser ud til at vælge 
rådgivermiljøerne, bygherresiden og det 
offentlige frem for at arbejde for service- og 
entreprenørvirksomhederne, må vi selv tage 
en del af skylden for – dels fordi der hersker 
en lidt rå og kommerciel mandekultur i disse 
sektorer, dels fordi vi har været for dårlige til 
at informere.

Tekniske virksomheder som fx GK har store 
ingeniøropgaver, der kan løses lige så godt af 
kvinder som af mænd, herunder projektering 
af tekniske anlæg, energimærkning af 
bygninger, energiopfølgning, projektledelse, 
byggepladsledelse, kvalitetskontrol og meget 
mere.
På håndværkersiden er billedet det samme: 
Mændene regerer. Men her står det desværre 
værre til, eftersom der ikke er en ret høj 
andel af kvinder på uddannelserne og derfor 
ikke er ret mange kvindelige lærlinge. Det 
fører igen til, at færre kvinder gør karriere i 
branchen.
Hos GK har vi mange kvinder, men ikke 
nok. En ting er dog sikker: Hos os får kvin-
derne de samme karrieremuligheder som 
mændene. Vi har kvindelige håndværkere, 
afdelingsledere, distriktschefer, energi-
ingeniører, projektledere, Key Account 
Managers og ledere af projekterings-
afdelinger, og der sidder kvinder i den 
tekniske stab og på det administrative 
område. Vi er tilfredse med dem alle 
sammen og de med os!

Til efteråret vil GK gå i gang med at informere 
om de jobmuligheder, som vi tilbyder kvinder. 
For GK handler det om at fremstå som en 
attraktiv arbejdsgiver for en ressource, som vi 
i dén grad efterspørger.
Velkommen til spændende stillinger og 
karriereveje som udøvende håndværker, 
tekniker og ingeniør hos GK.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef i GK Konsern

Jan Arild er 52 år, er født og opvokset i Stavanger 
og kommer til GK Inneklima AS fra en stilling 
som administrerende direktør og partner i 
investeringsselskabet Wahlberg. Han er uddannet 
VVS-ingeniør på Oslo Ingeniørhøyskole og har en 
Mastergrad fra BI.
Wathne har en varieret baggrund med erfaring 
som blandt andet administrerende direktør i 
affaldsselskabet SAR AS i oliebranchen, han 
har været virksomhedsrådgiver på Teknologisk 
institutt, senioringeniør hos Conoco Phillips 
og Kværner samt VVS-ingeniør og partner hos 
Andersen & Johnson AS.
Wathne var i 1997 til 2005 ansat hos GK som 
blandt andet regionschef, divisionschef for 
entrepriser hos GK Norge og vicekoncernchef i 
GK Konsern AS, og han bidrog til etablering af 
flere nye afdelinger og opkøb i koncernen.

Fakta
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GØTEBORG I UDVIKLINGTEKST:  HARALD SOLA BERENTSENGØTEBORG I UDVIKLING

Der foregår en nærmest eksplosiv udvikling på 
den svenske vestkyst, og især Gøteborg-regionen 
har præsteret en formidabel udvikling, som også 
vækker international opmærksomhed. 

R
egionen har siden årtusindskiftet haft 
en befolkningstilvækst på 125.000 
personer, og indbyggertallet ventes 
at passere en million i løbet af næste 

år. Samtidig har Gøteborg-regionen skabt 
næsten 100.000 nye arbejdspladser. Det er en 
situation, som kræver en enorm bygge-
aktivitet, hvad angår boliger, erhvervs-
bygninger, omsorgsbygninger og generel 
infrastruktur.

Strategisk vigtigt område. Gøteborg er 
Sveriges næststørste by og har været samlings-
punkt for vestkysten i de næsten 400 år, der 
er gået, siden Gøteborg i 1621 fik bystatus 
under Gustav II Adolf. Byen kan altså fejre 
400-årsjubilæum i 2021. Her, ved Göta elvs 
udmunding, opstod der tidligt et trafikalt 
knudepunkt. Det skyldes først og fremmest 
byens beliggenhed tæt på havet, men lige 

så vigtig var den bådtrafik, som på et tidligt 
tidspunkt blev ført tværs gennem landet 
via Göta kanal. Den strategiske placering 
med direkte adgang til verdenshavene og 
vigtig transport af varer har altid tiltrukket 
handelsvirksomhed, og byen har haft en 
omfattende værftsindustri, været arnested for 
storkoncerner som Volvo og SKF og affødt 
en betydelig farmaceutisk industri. Gøteborg 
har også været samlingspunkt for alt, hvad 
man kan forestille sig af handelsvirksomhed 
og virksomheder inden for forskning og 
uddannelse. I dag har regionen et varieret 
erhvervsliv fordelt over mere end 750 forskel-
lige brancher.

En grønnere by. Man har dog ingen planer 
om, at Gøteborg-regionen skal hvile på 
laurbærrene og sine stolte traditioner. 
Både myndigheder og erhvervsliv ønsker 

at arbejde proaktivt med udviklingen af et 
mere bæredygtigt bymiljø, som skal danne 
grundlag for en blomstrende fremtid. I år 
arrangerer man Gothenburg Green World 
– et helt år, hvor alle opfordres til at tænke 
grønt. Målet er, at satsningen på sigt skal 
bidrage til den grønne udvikling af byen og 
regionen og skabe attraktive miljøer at bo og 
arbejde i frem imod 400-årsjubilæet i 2021. 
Tanken om bæredygtighed er afgørende for 
byens vækst og udvikling. Man forestiller sig, 
at Gøteborg-regionen i 2030 vil tælle 1,75 
millioner indbyggere. Det betyder, at der 
skal bygges boliger og erhvervsejendomme, 
og at byen skal styrke den kollektive trafik. 
Derudover skal der investeres milliarder i 
den ”Vestsvenske Pakken”, som skal binde 
Vestsverige sammen, ved at der etableres nye 
vejnet og højhastighedsjernbaner.

Plads til udvidelser. – Traditionelt set 
har byudviklingen ikke været godt nok 
gennemtænkt, hævder Andreas Göthberg, 
som er afdelingschef for udenlandske investe-
ringer og etableringer i nonprofitorganisa-
tionen Business Region Göteborg (BRG). 
– Vi har jo altid haft mange virksomheder og 
mennesker i byens centrum, men efterhånden 
blev en stor del af nybyggeriet henlagt til 
mere perifere områder ved kommunens 
ydergrænser. Det har blandt andet resulteret 
i transportproblemer for både mennesker og 
varer. Fremtidens Gøteborg vil i høj grad være 
knyttet til områder tæt på centrum og vil til en 
vis grad være kendetegnet ved, at der bygges i 
højden. Vi ønsker at øge antallet af mennesker 
pr. kvadratkilometer. 

Store forandringer. – Den centrale del af 
centrum, som vi kalder Älvstaden, skal udvides 

med 25.000 nye lejligheder og 50.000 nye 
arbejdspladser, fortæller Göthberg. Gøteborg 
får en helt ny og spændende ”skyline” præget af 
flere bygninger med en højde på over 100 meter.  
Prestigeprojektet bliver Nordens højeste bygning 
– en boligblok på Lindholmen, som skal rage 
næsten 300 meter i vejret. Alene denne bygning 
vil kunne fungere som en turistmagnet. 

Smarte løsninger. – Af andre spektakulære 
projekter kan jeg nævne den planlagte 
svævebane, som vil stå klar til jubilæet 
i 2021. Den kommer til at krydse byens 
centrum og Göta elv i 70 meters højde og vil 
forkorte rejsetiden for tusindvis af menne-
sker hver dag, oplyser Göthberg. 
– Svævebanen vil senere blive forlænget til 
Lundby og Volvos afdeling for lastbiler og 
busser. De 10.000 medarbejdere derude vil 
kunne komme ind til det centrale Gøteborg 

på 6 minutter. En sådan bane vil naturligvis 
være et utrolig miljøvenligt alternativ og vil 
være fuldt integreret med den kommunale 
kollektive trafik på linje med de elektriske 
busser, som allerede præger bybilledet i 
Gøteborg. I det hele taget er der udsigt til 
travle tider for entreprenører i bygge- og 
anlægsbranchen i vores region. Vi taler om 
et udbygningsareal på omkring 5 millioner 
kvadratmeter brutto og en samlet investe-
ringsramme på op imod 1.000 milliarder 
kroner frem til år 2035.

Stor efterspørgsel. – Veidekke AS etablerede 
sig for første gang i Sverige her i Gøteborg 
i 1998, og senere har vi etableret os mere 
eller mindre over hele landet, men naturligt 
nok oplever vi den største aktivitet ved vores 
kontor i Stockholm, fortæller regionschef for 
byggeri i Region Vest, Stephan Woodbridge. 

Allerede inden byens jubilæum i 2021 vil Gøteborgs 
udseende have forandret sig meget. Nu skal der bygges 

mere i højden, og byen vil få en helt anden skyline.

u
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– Her på Vestkysten oplever vi, at der i 
øjeblikket er en stor efterspørgsel inden for 
alle vores forretningsområder. Vi har masser 
at lave i byggesektoren, og det gælder både 
boliger og erhvervsejendomme samt offentlige 
bygninger såsom skoler, sygehuse og lignende. 
Derudover er der en enorm anlægsvirksom-
hed i gang inden for etablering af veje, broer 
og tunneler for ikke at tale om jernbaner.

Renovering. I 1965 initierede den svenske 
stat et program til opførelse af en million nye 
boliger. Disse boliger ligger der også mange 
af på landets vestkyst.
– Disse boliger har nu akut behov for 
renovering for at kunne opfylde kravene 
til bæredygtige boligområder, fortæller 
Woodbridge. Og det gælder ikke mindst 
energieffektivisering. Renovering kombineret 
med nybyggeri vil medføre, at beskæftigelsen 
i regionen er sikret i lang tid fremover. Vi 
har altså udsigt til en betydelig optrapning 
af vores tilstedeværelse i de kommende 
år. I flere årtier har der været ganske lange 
planlægningshorisonter inden for vores 
branche, men nu virker det, som om det hele 
eksploderer. Den første milepæl er byens 
jubilæum i 2021. Inden da forventer vi at 
kunne fordoble omsætningen og udvide 
staben fra de nuværende 350 til mellem 400 
og 500 mand. Der har aldrig været så meget 
gang i branchen her på vestkysten.

Lyse udsigter for Gunnar Karlsen AB Region 
Vest. – Vi befinder os midt i en rivende ud-
vikling på vestkysten, præciserer regionschef 
Michael Almeida, og vi mærker væksten på 
egen krop hver dag. Vi er vokset ud af vores 
eksisterende kontorlokaler, men regner med 
at flytte ind i nye lokaler til efteråret. Indtil 
da må vi forsøge at klare os med midlertidige 
løsninger. Det siger sig selv, at med alt det 
arbejde, der er i gang her i regionen, skal 
vi knokle for at positionere os i de rigtige 
sammenhænge for også at få en del af kagen. 
Der er masser af opgavemuligheder, men vi 
er nødt til at kunne vise, at vi råder over den 
nødvendige kompetence og kapacitet. Den 
forbedrede infrastruktur, blandt andet takket 
være Västlänken, fører til en betydelig vækst 
i regionen, og det er en vækst, som Gunnar 
Karlsen AB gerne tager del i.

Markant vækst. – Da jeg startede her i virk-
somheden for fem år siden, sad vi måske og 
regnede på et ventilationstilbud på 

5 millioner om året. I dag kan det dreje sig om 
opgaver til 20 millioner om ugen, og udvikling-
en fortsætter bare, understreger Michael 
Almeida. Vi har etableret en ny serviceafde-
ling, og service vil være et vigtigt fokusområde 
for os i år. Når det gælder traditionelle entre-
priser, regner vi med en væsentlig forøgelse 
i den kommende tid. For at kunne løse disse 
opgaver rent kapacitetsmæssigt køber vi tjene-
ster fra vores loyale underentreprenører.

GØTEBORG I UDVIKLINGGØTEBORG I UDVIKLING

•	 Gøteborg-regionen	har	oplevet	en	økonomisk		
 vækst på 30 procent siden år 2000. Parallelt 
 med dette er indbyggertallet steget med 
 13 procent, mens CO2-udledningen har været 
 konstant.
•	 52	procent	af	Sveriges	samlede	investeringer	
 i forskning og udvikling inden for biler og 
 øvrige transportmidler foregår i Gøteborg-
 regionen.
•	 Mindst	40	procent	af	persontrafikken	i	
 Gøteborg-regionen skal foregå med kollektiv 
	 trafik	inden	2025.
•	 I	dag	er	Gøteborg	Oslos	vigtigste	havn.	Hver	
	 dag	afgår	fire	fyldte	godstog	fra	Gøteborg	
 havn til Oslo med varer beregnet til det norske 
 marked.
•	 I	15	år	i	træk	er	Gøteborg	blevet	kåret	til	
 Sveriges bedste by, hvad angår beliggenhed i 
 forhold til logistik. Det skyldes først og 
 fremmest Gøteborg havn og den integrerede 
 jernbanevirksomhed.
•	 Gøteborg	har	haft	søforbindelse	til	Kina	siden	
 1726.
•	 Byens	lufthavn,	Landvetter,	har	afgange	til	
 omkring 50 internationale destinationer.
•	 30	procent	af	Sveriges	eksport	går	via	
 Gøteborg havn. 

Fakta om Gøteborg

•	 Mölndal,	som	er	Gøteborgs	nabokommune,	
 etablerer en bæredygtig bydel. Boligerne skal 
 varmes op med overskudsvarme fra kontor- og 
 industrilokaler. Bydelen skal i vid udstrækning 
 anvende vindkraft og solcellepaneler.
•	 I	Stenungssund,	et	knudepunkt	for	kemi-
 virksomheder, skal alle producenter i løbet 
 af de kommende 20 år gå fra at benytte fossile 
 råvarer til 100 procent fornyelige råvarer ved 
 for eksempel at anvende alger, vegetabilske 
 olier og træråvarer.
•	 I	særlige	kredsløbsanlæg	rundt	omkring	
 i Gøteborg skal der repareres og forbedres 
 genbrugsprodukter med henblik på videresalg. 
 Det kan være møbler, byggematerialer og 
 andre genbrugsprodukter.

Fakta om vestkysten

I disse dage kan Gøteborgs indbyggere se et gigantisk 
jernbaneprojekt tage form.

Arbejdet med at omlægge kabler og nedgrave rør er i fuld gang, for 
nu skal der anlægges en ny jernbanetunnel. Målet er, at de første tog 
skal rulle under byen om ti år, dvs. i 2026. Det foreløbige prisoverslag 
lyder på over 20 milliarder kroner, og investeringen skal resultere i, at 
hele det vestlige Sverige, takket være bedre transportmuligheder, skal 
blive en mere attraktiv og bæredygtig region med et endnu større 
vækstpotentiale.

Stor satsning på transport. Gøteborg-regionen har, lige siden byen 
blev grundlagt, været et vigtigt trafikknudepunkt. Nu konsolideres 
denne position med anlæggelsen af Västlänken – en ny jernbane-
løsning på omkring otte kilometer – som vil gøre byen mere 
tilgængelig for både lokaltog og regionaltog. Satsningen indebærer 
blandt andet tre nye, centrale underjordiske stationer i selve byen. 
Togene skal gå oftere, rejsetiderne bliver kortere, og de rejsende vil 
kunne nå frem til flere destinationer uden at skifte transport-
middel. Den forbedrede jernbanelogistik vil desuden aflaste trafikken 
på Gøteborgs centralstation, således at også forholdene for 
fjerntogene vil blive forbedret.
Trafikverket ønsker med denne udbygning at sikre, at Vestsverige 
bliver en større arbejdsmarkedsregion i kraft af den bedre forbindelse 
mellem Gøteborg og de øvrige byer.

Västlänken

Andreas Göthberg er afdelingschef for udenlandsk 
etablering og investering hos Business Region Göteborg. 
Han fortæller, at den fremtidige ekspansion og udvikling 
af Gøteborg-området er nøje planlagt og dermed 
forudsigelig. Man forventer en betydelig vækst inden for 
opførelse af bolig- og erhvervsejendomme, transport og 
diverse offentlig byggevirksomhed.

– Vi deltager gerne i flere samarbejdsprojekter med 
Gunnar Karlsen AB. Lige nu arbejder vi sammen på et 
stort projekt ved Chalmers tekniska högskola. Her på den 
svenske vestkyst vil der være masser af store projekter at 
tage fat på fremover, siger Stephan Woodbridge, regions-
chef hos Veidekke i Gøteborg.

– Vores virksomhed i Gøteborg vokser for hver dag, og vi 
ansætter hele tiden nye medarbejdere, fortæller Michael 
Almeida, som er regionschef for Gunnar Karlsen AB Väst. 
– I løbet af året bliver vi nødt til at flytte til nye lokaler for at 
få samlet hele virksomheden under ét tag.

For at skabe bedre transportmuligheder i bymidten er byplanlæggerne nået frem til, at 
en svævebane på tværs af centrum vil være en smart løsning, som er både effektiv og 
miljøvenlig. Turen vil kun tage et par minutter, og svævebanen skal hver time transportere 
5.000 passagerer, som vil kunne benytte deres normale billetter til byens kollektive trafik.

En af de helt store satsninger er Karlatårnet, som nu bygges på Lindholmen i det centrale 
Gøteborg, og som skal stå færdigt om tre år. Bygningen bliver hele 266 meter høj og skal 
rumme 550 lejligheder i varierende størrelser og prisklasser.

Den omfattende nye transportløsning med en jernbanetunnel under hele byen vil også 
kræve, at der bliver anlagt underjordiske stationer, tre i alt, som vil gøre fremkomme-
ligheden i byen væsentligt mere effektiv og miljøvenlig.

Älvstaden. Ud- og ombygningen af Gøteborgs centrum er et af Nordens absolut største 
byudviklingsprojekter. Projektet omfatter bydele som Backaplan, Centralen-området, Fri-
hamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön og Södra Älvstranden. Satsningen vil skabe 
25.000 nye lejligheder og 45.000 nye arbejdspladser.
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SMART CITY - ASIEN SMART CITY - ASIENTEKST &FOTO: GEORG MATHISEN

Asien har travlt med at bygge intelligente 
byer. Den mest folkerige verdensdel har gode 
forudsætninger for at bygge nye byer helt fra 
grunden.

Songdo i Sydkorea fremhæves ofte som Asiens hidtil 
mest vellykkede Smart City-projekt. (Foto: iStock)
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D
et handler ikke om en by, der er mere 
intelligent – det handler om en by, 
der er bedre at bo i, siger 
Vincent Fong, som er daglig leder i 

Knowledge Group. Selskabet i Kuala Lumpur 
har en central position i “smart cities”-
bevægelsen og arrangerer årets Smart Cities 
Asia-kongres.

Indtager en førerposition. Smart Cities-
arbejdet i Asien spænder fra højteknologi 
i Japan, Sydkorea og Singapore til Indiens 
milliardsatsning i et land, hvor der er flere, 
der har adgang til en mobiltelefon end til et 
toilet.
– Asien er godt på vej til at indtage en 
førerposition. Men det haster også mere her, 
siger Fong, og remser årsager op:
– Det høje befolkningsantal, den aldrende 
befolkning i lande som Japan og Singapore 

og behovet for at bygge byer, som især 
tilgodeser ældre mennesker.

Koreansk succes. Han mener, at verdens 
måske mest vellykkede intelligente by ligger 
i Sydkorea. Songdo blev bygget mellem 
hovedstaden Seoul og den internationale 
lufthavn Incheon. Satsningen, som menes at 
være historiens største private ejendomsud-
viklingsprojekt, omfatter 80.000 boliger, fem 
millioner kvadratmeter kontorer og 900.000 
kvadratmeter butikker. Alle bygninger får 
indbygget computerudstyr, som forbindes 
via et lokalt netværk, et såkaldt WAN.
– Man kan gå fra den ene ende af byen til 
den anden – byen er udformet, så man kan 
gå og cykle i den.

Fra grunden. Songdo er et eksempel på, hvordan 
intelligente byer kan bygges op fra grunden. 

Thila Periasamy-Kenneally og Vincent Fong fra Knowledge 
Group står for Smart City-samarbejdet i Asien.

Forest City skal bygges på en kunstig ø mellem Malaysia 
og Singapore. (Illustration: Asian Green Buildings)

Transporten i Asiens multimillionbyer er en stor udfordring. 
Kuala Lumpur har blandt andet en monorail-bane, men 
kæmper med at koordinere udbuddet af kollektiv trafik.

Mange intelligente byer i Asien har muligheder, som ikke 
findes i Europa – de kan bygges op fra grunden.

Indien har en ambition om at bygge 100 intelligente byer. Khalapur uden for Mumbai er en af dem, der er på tegnebrættet. 
(Illustration: Asian Green Buildings)

Melaka – tidligere Malakka – er en af Malaysias ældste byer og tager stilling til Smart City-udbygningen trin for trin.

– Med undtagelse af Japan og måske Singapore 
er det sådan, udviklingen sker i Asien lige nu, 

forklarer Thila Periasamy-Kenneally. Hun 
grundlagde Knowledge Group i 1999.
– Jeg tror, at det er enklere at opbygge en 
intelligent by fra scratch, siger Periasamy-
Kenneally. 
– Spørgsmålet er så bare, hvad der er mest 
bæredygtigt: Er helt nye byer den bedste løs-
ning, eller er det bedre at gøre eksisterende 
byer intelligente? spørger Vincent Fong.

Som eksempler på projekter i mindre målestok 
nævner han to andre malaysiske byer: Melaka 
og Johor Bahru. Melaka begynder med et 
intelligent netværk i lille målestok og skalerer 
derefter op, hvis alt går efter planen. Uden for 
Johor Bahru, på grænsen til Singapore, plan-
lægges opførelsen af Forest City. Øko-byen til 
flere hundredetusinde indbyggere skal være 
grøn og bilfri, mens biltrafik og parkering 
skal foregå under jorden.

100 byer i Indien. Det højeste ambitions-
niveau finder man dog i Indien. Stats-
minister Narendra Modis plan om at bygge 
100 intelligente byer møder stor skepsis i et 
land, hvor man ikke engang kan dække 
indbyggernes mest grundlæggende behov.
750 millioner indere har ikke adgang til et 
toilet. Men Modi og hans regering vil bruge 
60-70 milliarder kroner på at bygge 
intelligente byer – enten som nye satellitbyer 
til storbyerne eller ved at modernisere 
eksisterende mellemstore byer.
– Andre verdensledere kan lære meget af 
Indiens planer. Meget ofte bygger vi intel-
ligente byer oppefra og ned og lægger vægten 
på urbant design og teknologi. Politikerne 
kommer let til at glemme, at morgendagens 
byer skal bygges til gårsdagens indbyggere, 
siger Vincent Fong.

Putrajaya og Cyberjaya. Hvad så med den 
asiatiske Smart City-værtsby selv? Kuala 
Lumpur kæmper med trafikkaos og folk, der 
stjæler strøm fra el-forsyningsnettet. Udbyg-
ningen af den kollektive trafik varierer, og 
nogle af tilbuddene findes, uden at ret mange 
kender til dem.
Den administrative hovedstad i Malaysia er 
nu officielt flyttet til den planlagte by Putrajaya 
nogle og tyve kilometer længere sydpå. Lige 
ved siden af den bygges Cyberjaya, som skal 
blive Malaysias svar på Silicon Valley.
– Formelt set er intelligente byer vanskelige 
størrelser at have med at gøre rent politisk. 
Planlægningen kan nemt gå i hårdknude, 
fordi der er flere forskellige bystyrer, kom-
muner eller regionale enheder involveret i 
planlægningen og beslutningerne, forklarer 
Vincent Fong.
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M
ere effektiv og brugervenlig 
teknologi i hjemmet og på 
arbejdspladsen er med til at skabe 
en bæredygtig udvikling i retning 

mod et mere energieffektivt fremtidssamfund 
med en lav CO2-udledning, som tærer mindre 
på vores ressourcer. Det siges, at udviklingen 
inden for informations- og kommunikations-
teknologi i stadig stigende grad vil sætte sit 
præg på vores hverdag. Nu tales der ikke kun 
om intelligente bygninger med en høj grad af 
automation. Nu skal vi bygge intelligente byer.

Smart Cities. Frem til 2020 satser EU 80 
milliarder euro på et gigantisk forsknings- og 
innovationsprogram, som skal løse diverse 
samfundsudfordringer og bidrage til vækst 
og beskæftigelse i Europa. En væsentlig 
del af denne satsning går ud på at udrede 
præmisserne for såkaldte ”Smart Cities”, 
dvs. intelligente byer. Det gør man blandt 
andet gennem Triangulum-projektet. EU 
har udvalgt tre centrale byer – Manchester i 
England, Eindhoven i Holland og Stavanger 
i Norge – som såkaldte ‘fyrtårnsbyer’. Fokus 

for Stavangers satsning er en videreudvikling 
af systemer til energiopfølgning og energi-
effektivisering, blandt andet i kraft af bedre 
udnyttelse af regionens fibernet og imple-
mentering af automation i private hjem. Det 
skal også udredes, hvordan bygninger til 
offentlige formål kan gøres endnu smartere. 

Stavanger vil være smartere. – Vi skal være 
en smart by. Det er noget, som vi virkelig sat-
ser på fremadrettet, understreger Stavangers 
byrådsformand Christine Sagen Helgø. Og 

hun mener, at byen er godt forberedt:
– Her i vores region var vi tidligt ude med 
udbygningen af bredbånd, og vi har i dag en 
bred og effektiv infrastruktur og er kommet 
langt i forhold til at udnytte teknologi på nye 
måder og levere tjenester via den digitale 
infrastruktur. Det gælder virksomheder 
inden for energi, IKT og sundhed. Dette 
udgangspunkt giver Stavanger-regionen en 
regional, national og international legiti-
mitet i forhold til at indtage rollen som en 
kreativ, fremtidsrettet intelligent by. Det er 

vigtigt, at vi tænker nyt – og mere intelligent. 
Alene i løbet af det seneste år er ledigheden i 
regionen steget til det dobbelte.

Stort potentiale. – Potentialet for værdi-
skabelse og arbejdspladser er stort, fortsætter 
byrådsformand Helgø. 
– Det globale marked for Smart City-
koncepter anslås af analyseselskaber til at 
beløbe sig til 1.000 milliarder dollars i løbet 
af ganske få år. Potentialet vedrører i første 
omgang energi, transport, sundhed, byggeri 

og infrastruktur. Dertil kommer en kraftig 
vækst i etableringen af intelligente hjem 
med en vækstrate, der overstiger væksten 
for smartphones og tablets. Vi har kun set 
starten på en udvikling, som vil eksplodere i 
de kommende år. 

Bred enighed. Byens politikere har en klar 
forventning om, at befolkningstallet vil 
blive ved med at stige, og at der er behov 
for at anvende ny teknologi til at organisere 
befolkningens hverdag og sikre en bære-

Smart City: “En by, 
hvor et bredt spektrum 
af tekniske løsninger 
spiller sammen for at 
minimere ressource-
forbruget og sikre bedre 
tjenester til borgerne.

“
Jan Erik Søndeland (V), medlem af Stavanger byråd.

Stavanger er den mindste af de tre byer, som EU har udvalgt til Smart City-projektet, men byen har en strategisk spændende beliggenhed og har gennem de seneste 50 år udviklet et 
innovativt erhvervsliv med verdensledende kompetencer inden for en række centrale fagområder, som vil være nyttige i forhold til udviklingen af en smartere by.

Det er en udfordring at gøre en by, som har udviklet sig gradvist siden 1100-tallet, til en moderne og intelligent by, men byen er allerede i gang med at tage de første skridt ind i en 
fremtid, som byder på en bedre og mere bæredygtig udvikling for indbyggerne.

u
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dygtig fremtid. Man er også bevidst om, 
at klimaændringerne i høj grad er knyttet 
til udledning fra verdens byer. Men også 
demografiske ændringer kræver nytænk-
ning: Ældrebølgen har først lige taget fart, 
og de kommunale budgetter vil ikke udvikle 
sig i samme tempo. Disse udfordringer 
kræver nye måder at organisere hverdagen 
på, og intelligente byer tager højde for denne 
virkelighed. 
På baggrund af EU’s satsning på Triangulum-
projektet skal kommunen i de næste fem år 
udvikle endnu flere smarte løsninger inden 
for felterne mobilitet, IKT og energi. Ud 
over kommunen er aktørerne i dette arbejde 
UIS (Universitetet i Stavanger), Rogaland 

fylkeskommune, energileverandøren Lyse og 
Greater Stavanger (en række samarbej-dende 
kommuner i regionen). En af de specifikke 
målsætninger er en reduktion af CO2-udled-
ningen, som skal opnås ved at anvende 75 
procent vedvarende energi fra lokale kilder. 
EU vil dække dele af de 
omkostninger, som omlægningen medfører.

Allerede i gang. Stavanger kommune råder 
i forvejen over teknologi i verdensklasse 
inden for olie- og gasindustri, og nu ønsker 
man at bygge videre på dette for at bidrage 
til en bæredygtig udvikling. Der er allerede 
flere smarte løsninger på plads. En af disse 
løsninger er en app til kommunale tjenester 

baseret på konceptet VOF – Varsling Om 
Fejl – inden for områderne vand, afløb, 
renovation, vej, park, miljø, forurening og 
idrætsanlæg. Også parkeringsselskaberne 
har løsninger, som fortæller dig, hvor du skal 
parkere og lader dig betale parkeringsafgiften 
ved hjælp af din smartphone.

Testprojekter. – Lige nu er 100 boliger, en 
skole og et plejehjem med i det testprojekt, 
der er tilknyttet EU. Boligerne er udstyret 
med en ny måler fra energileverandøren 
Lyse, og de tester en række nye energibaserede 
tjenester.
For indbyggerne kan det betyde, at de får 
en lavere energiregning ved selv at kunne 

Internet of Things
IoT er kommet for at blive
Et begreb, der ofte dukker op, når man 
taler om intelligente byer, er “IoT” eller 
“Internet of Things”.
Man kan lige så godt vænne sig til at bruge 
begrebet, for det vil snart dukke op overalt, 
eftersom vi har gjort os afhængige af alle 
mulige tingester, der indeholder elektroniske 
komponenter. Snart vil disse elektroniske 
løsninger kunne kommunikere med forskel-
lige aktører i samfundet. Nogle vil kunne 
håndtere korte og enkle meddelelser, 
mens andre vil være i stand til at beherske 
komplet kommunikation med tekst, billede, 
lyd og alverdens data, som også vil vise 
genstandens tilstand og opgavestatus. Man 
kan også forestille sig robotter, der kan 
udføre forprogrammerede opgaver.

IoT og intelligente byer
Intelligente	trafikløsninger	vil	kunne	forbedre	
transporten og reducere miljøbelastninger. 
Bompengehåndtering og myldretidsafgifter 
samt administration af parkeringsmuligheder 
og parkeringsafgifter er blot nogle få 
eksempler. 
Håndtering af affald og skrald er også et 
væsentligt samfundsproblem, som kan styres 
ved hjælp af digital kommunikation. Tal fra 
USA viser, at affaldsmængden fra husstande 
kan reduceres markant, og at genbrugs-
graden af affald øges kraftigt ved indførelse 
af “betal for det, du smider ud”-systemer, 
som benytter IoT-teknologi til at registrere 
dem, der kasserer mere, end de skal og 
dermed “overstiger affaldsgrænserne”.
 

Intelligente målere  
Intelligente el-målere vil kunne monitorere 
nettet og justere priserne efter forbruget, 
samtidig med at der vil komme yderligere 
fokus på energieffektivisering. Det kan i 
følge McKinsey Global Institute give be-
sparelser på flere hundrede milliarder om 
året frem mod 2025.
Smarte vandsystemer og vandmålere er på 
vej. Byerne Doha, São Paulo og Beijing har 
reduceret deres vandlækage med mellem 
40	og	50	procent	ved	at	installere	sensorer	
på pumper og anden infrastruktur, som er 
tilknyttet vandforsyningen.
Industriel udnyttelse af IoT kan være inter-
netstyrede montagelinjer, internettilslut-
tede fabrikker, varehuse og distributions-
systemer etc.

regulere varmen, og at de kan få besked 
om at oplade el-bilen, når prisen er lavest, 
pointerer Gerd Seehus, som er koordinator 
for Triangulum i Stavanger. – Plejehjem, der 
tager ny velfærdsteknologi i brug, kan ofte 
sikre, at flere ældre kan blive boende i eget 
hjem. Når byens svømmehal skal opgraderes, 
er det kloakrørene i bydelen, der skal stå for 
opvarmningen. Der er mange tiltag, der kan 
bidrage til at gøre byen smartere.

Samarbejdspartneren i Smart City-projektet, energi-
leverandøren Lyse, er allerede i gang med at installere 
automatiske strømmålere, som gør det muligt at følge 
forbruget time for time.

Lyse er også i gang med at udvikle smarthus-løsninger, 
som tilbyder et utal af automationsløsninger til fremtidens 
hjem. Det gælder både energiadministration, adgangs-
kontrol og en række andre digitale informations- og 
sensorbaserede applikationer.

I takt med at byens olievirksomhed i stadig stigende grad forbereder sig på at ende sine dage på et museum, bliver 
tusindvis af verdens førende ingeniører og værkstedsarbejdere overflødige. De kan komme til at spille en helt central 
rolle i projekter, der skal gøre Stavanger til en Smart City.

Stavangers borgmester, Christine Sagen Helgø, mener, 
at de indsatsområder, som byen skal arbejde med for 
at blive mere intelligent, først og fremmest handler om 
energi, transport, sundhed, byggeri og infrastruktur.

u
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Varmegenvinding 
i Lapland

I Malmberget, ikke langt fra Gällivare i den svenske provins 
Norrbotten, har man udvundet jernmalm siden midten af 1700-tallet. 

I de seneste år har man gennemført en storstilet installation af 
varmegenvindingsanlæg ved LKAB’s berigningsanlæg i byen.

B
erigning af malm medfører en 
betydelig varmeudvikling, fortæller 
regionschef Magnus Rönnberg fra 
GK i Luleå, og med denne installa-

tion kan næsten 70 procent af varmen 
genvindes. Det svarer til omkring tusind 
husstandes energiforbrug. Alt i alt har ti af 
vores medarbejdere arbejdet på dette projekt 
i de seneste to år.

Det startede for to år siden. I starten af 2014 
henvendte LKAB sig til Gunnar Karlsen 
Sverige AB for at få udviklet og installeret et 
nyt ventilationsanlæg på deres berignings-
anlæg i Malmberget. Berigningsanlægget 
genererer meget støv og fugt, hvilket stiller 
meget høje krav til ventilationsteknologien. 
GK valgte derfor at indlede et samarbejde 
med firmaet Fläkt Woods om at udvikle, 
producere og installere de nødvendige 
aggregater, eftersom der ikke fandtes nogen 
brugbare standardløsninger på markedet. 

– Det første ventilationssystem med 
varmegenvinding blev baseret på tre 
aggregater med en samlet kapacitet på 
240.000 kubikmeter luft i timen, fortæller 
Rönnberg. – Det nuværende system hånd-
terer i alt 600.000 kubikmeter luft i timen.

Specielle løsninger. Udfordringerne i 
Malmberget har været mange. På grund af 
problemer med vægten var det for eksempel 
ikke muligt at anvende isolerede metal-
kanaler. I stedet blev der installeret kanaler 
i et kompositmateriale, hvilket reducerede 
vægten til en tredjedel. Derudover skulle 
aggregaterne håndtere nogle ganske særlige 
udfordringer som følge af meget støv og en 
høj luftfugtighed. Aggregatproducenten og 
GK udviklede i fællesskab løsninger, som 
eliminerede disse problemer, blandt andet 
ved at anvende det intelligente pumpe-
system Econet, som reagerer på en given 
luftfugtighed og temperatursvingninger.

Afstanden mellem aggregaternes lameller 
blev, i samarbejde med producenten, øget 
for at reducere faren for tilstopning på grund 
af støv og skidt. Derudover blev lamellerne 
gjort kraftigere, så de bedre kunne holde 
til rengøring og den usædvanligt kraftige 
luftgennemstrømning.

Omfattende projekt. – Kontrakten med 
LKAB var baseret på et tilbud i samarbejde 
med aggregatproducenten, understreger 
Rönnberg. Aftalen beløber sig totalt til 30 
millioner kroner og er fra vores side blevet 
gennemført som et samarbejde mellem to 
afdelinger: Afdeling 936 Malmfälten har 
taget sig af selve produktionen, mens 
afdeling 911 Entreprenad har stået for 
projektering og indkøb.
Malmberget-projektet er i princippet afsluttet 
og godkendt for vores vedkommende. Vi 
mangler kun lidt justerings- og dokumenta-
tionsarbejde.
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I disse dage er der indflytning i Egeparken 
Plejecenter, hvor beboerne rykker ind i 72 
moderne og praktiske nye lejligheder. GK har 
stået for en af byggeentrepriserne, som har 
omfattet VVS, sprinkleranlæg, ventilation, el, 
bygningsautomatik og elevatorinstallationer.

V
i begyndte at arbejde på dette projekt for to år siden, fortæller 
Claus Falck Christensen, som er afdelingsleder for rørafde-
lingen på GK’s kontor i København, og han fortsætter: 
– Det var en lidt kompliceret tilbudsform, som involverede 

en række forskellige fagområder, men vi fik altså en ganske omfat-
tende entreprise, nemlig alle de tekniske installationer. Derfor var 
vi nødt til at benytte en række underleverandører. Den afgørende 
faktor for, at vi fik aftalen, var, at GK kunne tilbyde en acceptabel pris. 

Projektet bestod af i alt tre store entrepriser, og samarbejdet mellem 
de forskellige leverandører har været upåklageligt, og derfor har vi 
kunnet arbejde effektivt og blive færdige tidligere end beregnet. Vi 
har afholdt ugentlige byggemøder, hvor vi har sat os ned og koordi-
neret vores arbejdsopgaver, og dermed er arbejdet forløbet glimrende 
for alle parter.

Usædvanlig konstellation. – Projektet har været lidt specielt, 
fortæller Claus, eftersom vi ikke har haft nogen hovedentreprenør 
at forholde os til, men i stedet to ejere. Vi har forholdt os til DAB, 
både hvad angår gennemførelse og fakturering i forbindelse med 
lejlighederne, mens vi har forholdt os til kommunen, hvad angår 
fællesområder og garageanlæg. Det er en meget usædvanlig frem-
gangsmåde, men det hele har fungeret upåklageligt.

Plejecenter og rådhus. Egedal Kommune ligger omkring 40 
minutters kørsel vest for København. Det er kommunen, i samar-
bejde med Dansk almennyttigt Boligselskab, der står bag opførelsen 

af Egeparken Plejecenter. DAB skal stå for udlejningen af boligerne, 
mens den praktiske drift af centret bliver kommunens ansvar. 
Bygningen er på fire etager og rummer i alt 72 lyse, praktiske leje-
boliger på netto 32-34 kvadratmeter. Alle lejligheder har to værelser, 
tekøkken, badeværelse og balkon eller terrasse. Det hele er delt op 
i seks bofællesskaber med fælles opholdsrum, spisekøkken og en 
smuk atriumgård med en sansehave i midten. Centret ligger i den 
nyetablerede bydel Egedal By op til jernbanen, rådhuset og et større 
sundhedscenter, som tilbyder træning, vejledning, sundhedstjenester 
og central for hjemmehjælpen.

Bæredygtighed. I Egedal By har man lagt vægt på, at alle bygninger 
opføres efter de nyeste principper for bæredygtighed i henhold til 
Lavenergiklasse 2015. Det indebærer blandt andet, at bygningen med 
de nye omsorgsboliger er baseret på opvarmning med vandbåren 
fjernvarme. En stor del af strømmen til boliger og fællesarealer kom-
mer fra et stort solcelleanlæg på bygningens tag. Her finder vi også 
fire store ventilationsaggregater.

Mange aktører. GK København har haft mange folk i arbejde på 
Egeparken Plejecenter. Det har hovedsageligt drejet sig om leverancer 
inden for ventilation, el, rør, automation, brandsikringsanlæg og 
VVS. Medregnet montører og projektledere inden for de forskellige 
faggrupper har der været helt op til 15-20 medarbejdere i gang med 
byggeriet. Samtidig har der også været mange ansatte fra GK’s under-
leverandører på byggepladsen. 

Bolig og omsorg stadig mere interessant. – Markedet for erhvervsbyg-
geri lader til at være stagneret lidt, mener Claus Falck Christensen. 
– Projekter inden for omsorgsbygninger og lignende bliver dog 
vigtigere og vigtigere, samtidig med at boligprojekter er et stort og 
voksende marked. Bare i år har GK København vundet flere store 
kontrakter inden for dette segment. Vi regner med, at vores omsæt-
ning i år vil blive tredoblet i forhold til i fjor, og det skyldes i høj grad 
aftaler om opførelse af boligejendomme.

Afdelingschefen for GK Rør i København, Claus Falck Christensen, har været projektleder 
for den omfattende leverance til Egedal Kommune, som har bestået af tekniske installa-
tioner, fx VVS, sprinkleranlæg, ventilation, el, bygningsautomation og elevatorer.

Den nye velfærdsbygning indeholder 72 lyse, moderne lejligheder, som alle har hyggelige 
balkoner og indeholder de nødvendige praktiske faciliteter.

Claus Falck Christensen kontrollerer her sprinklerinstallationen i beboerområdet.

GK Danmark i mål 

med stor entreprise

u
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Ekspansion og flere hænder. Væksten i virksomheden betyder, at 
der løbende skal ansættes nye medarbejdere. Claus fortæller, at han i 
løbet af det seneste år har ansat tre nye projektledere. 
– Den store udfordring for et selskab som os bliver dog at holde 
på medarbejderne, præciserer Claus. Der er så meget aktivitet i 
branchen, og vi ”stjæler” alle sammen medarbejdere fra hinanden. 
Derfor er det vigtigt, at vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø 
med realistiske karrieremuligheder, så vi styrker medarbejdernes 
loyalitet. Og det er vi faktisk ganske gode til hos GK.

PROJEKT – DANMARK

Bygherre: Egedal Kommune/DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab)

Størrelse:	75	boliger	med	balkoner,	i	alt	ca.	7.400	m2.

Samlet pris: DKK 177 mio.

Arkitekt og totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S

PROJEKT: Egeparken Plejecenter

Store dele af plejehjemmets tag er dækket af solcellepaneler, som skal sikre en energi-
effektiv drift af bygningen.

Fra ventilationscentralen styres al ventilation i bygningens forskellige zoner. Her samles 
alle de forskellige kanalers funktioner.

Det omfattende sprinkleranlæg kræver et separat pumperum for at sikre driften.

Ved idriftsættelsen af anlægget udføres der en komplet kalibrering og justering, så den 
ordinære drift kører optimalt.

PROJEKT – DANMARK

I midten af bygningen ligger en stor atriumgård under åben himmel, hvor der er 
anlagt en charmerende sansehave. (Foto: Mangor & Nagel Arkitektfirma)
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BRANCHE – BREEAM NORTEKST: HARALD SOLA BERENTSEN  FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN & HILDE KARI NYLUNDBRANCHE – BREEAM NOR

Norwegian 
Green Building Council

BREEAM er en britisk certificeringsordning, som blev etableret 
helt tilbage i 1990 af BRE Global Ltd. I dag anvendes BREEAM 
over hele verdenen til at klassificere bygninger i henhold til 
sundheds- og miljøkrav.

V
i forvalter og udvikler BREEAM-
NOR, det er vores vigtigste produkt. Vi 
leverer værktøjer, kurser og kompe-
tence til branchen, fortæller Kjersti 

Folvik, som er daglig leder hos NGBC. 
– I dag har vi omkring 250 medlemmer, 
og langt de fleste, der ønsker at opnå en 
BREEAM-NOR-certificering, melder sig ind. 
Det er helt naturligt, eftersom de får mulig-
hed for i endnu højere grad at gøre brug af 
vores tjenester – og det tilmed til medlems-
priser, som giver store besparelser i forhold 

til, hvis de “køber” en given certificering som 
udenforstående. Som medlem er det desuden 
nemmere at få adgang til vores kurser. 

Kurser. På årsbasis afholder vi cirka et kursus 
om ugen, og de handler om alt fra generelle 
introduktionskurser til BREEAM, uddannelse 
af godkendte BREEAM-rådgivere og uddan-
nelse af BREEAM-revisorer. Revisorerne er 
vores forlængede arm ude på markedet, og 
de er godkendt af NGBC til at kunne certifi-
cere bygninger på baggrund af de forskellige 

BREEAM-NOR-krav. De er fritstående 
revisorer, som ikke er ansat af os, men som 
forvalter vores krav som selvstændige aktører.

Hvad kigger revisoren efter? For et 
miljøklassificeringssystem som BREEAM-
NOR er det vigtigt, at man lægger vægt på 
helheden. Nogle af de væsentligste parametre 
er energiforvaltning, sundhed og indeklima, 
affald og transport. Alt i alt er der ni væsent-
lige forhold, som vurderes i forbindelse med 
certificeringen.

Ejendomsselskabet Entra ejer Power-
house Kjørbo i Sandvika, som sidste år 
fik tildelt BREEAM-NOR-klassificerin-
gen “Outstanding”. Skanska fungerede 
som entreprenør ved renoveringen af 
kontorbygningen fra 80’erne. Målet 
var at skabe verdens første renoverede 
plusenergihus, hvilket indebærer, at 
bygningen i løbet af sin levetid skal 
producere mere energi, end den bruger.

Den indvendige trappe er ikke bare et arkitektonisk element 
– den fungerer også som aftrækskanal.

Blotlagt beton har stor betydning for 
reduktion af energiforbruget. Special-
designede tekstilbafler sikrer god akustik

Åbne områder har fortrængnings-
ventilation fra en central kerne, mens 
alle cellekontorer har separat lufttilførsel 
og overstrømning til fællesområde. 

u
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delsen blev udstedt. Hvis der efterfølgende 
foretages ændringer af bygningen, eller 
driften af bygningen, kan man selvfølgelig 
bede om en ny vurdering, men så følger den 
retningslinjerne for BREEAM In-Use.

BREEAM og GK. Bjarne Moldenes er direktør 
for Marked Eksisterende bygg hos GK In-
neklima AS og er certificeret som såkaldt 
AP (Akkrediteret Professionel) inden for 
BREEAM-systemet. 
– Denne certificering tog jeg, da jeg var 
teknisk chef for Region Vest, så jeg kunne 
hjælpe de projektledere og distriktskontorer, 

der blev involveret i forskellige BREEAM-
projekter, fortæller Moldenes. 
– Det er ikke nødvendigt, at alle hos GK 
har detaljeret viden om BREEAM, men på 
projektledersiden bør de have kendskab til 
systematikken i certificeringsordningen, 
understreger Moldenes. 
– For at kunne deltage i et BREEAM-projekt 
er det vigtigt, at man som minimum har 
gennemgået et forberedende endagskursus, 
så man har de nødvendige forudsætninger 
for at håndtere sine specifikke fagområder 
inden for det aktuelle BREEAM-relaterede 
projekt.

BRANCHE – BREEAM NORBRANCHE – BREEAM NOR

Grønn Byggallianse, en miljøsammenslutning 
bestående af de største ejendomsaktører i 
Norge, arbejder for øget miljøeffektivitet og 
miljøbevidsthed i byggebranchen for at gøre den 
mere miljøvenlig. Sammen med brancheførende 
aktører fra hele værdikæden stiftede alliancen i 
2011 Norwegian Green Building Council. 
Samtidig påbegyndte man arbejdet med at 
udvikle	en	ny	version	af	det	miljøklassificerings-
værktøj, vi i dag kender som BREEAM-NOR, der 
var tilpasset efter de faktiske norske forhold. 
NGBC tæller i dag, efter fem år, hele 250 
medlemmer – her er alle, der arbejder i eller 
med bygninger og ejendomme, velkommen.

BREEAM-NOR
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assesment Method) vurderer byg-
ningerne i forhold til standarder for bæredygtig 
arkitektur, materialeanvendelse, konstruktion og 
drift, dvs. en meget bred miljøpalet. Det aktuelle 
projekt analyseres ud fra en livscyklusvurdering 
for	at	finde	frem	til	dets	miljøpåvirkning	ved	en	
formodet levetid på 60 år. Her tages der højde 
for de anvendte materialers potentielle indvirk-
ning på klimaforhold, vandressourcer, forbrug af 
råvarer, følger for ozonlaget, sundhedsfarer for 
mennesker, forurening af vand og jord, radio-
aktivt affald, generel affaldsproblematik, forbrug 
af fossile brændstoffer osv. BREEAM opstiller 
strenge standarder for bæredygtig arkitektur, 
konstruktion og drift og er i dag en af de mest 
omfattende	og	anerkendte	miljøcertificerings-
ordninger inden for byggebranchen.

BREEAM

Da storcenteret Fornebu S med 80 butikker og flere restauranter fordelt over 25.000 m2 åbnede i oktober 2014, var det 
verdens første storcenter, som havde den internationale miljøklassificering “Outstanding”. En af de afgørende faktorer for 
klassificeringen var, hvordan bygningen – og byggeprocessen – var designet og planlagt.

Kjersti Folvik er daglig leder i NGBC.

I samarbejde med den norske bygge- og ejen-
domsbranche har NGBC udarbejdet en ny version 
af manualen til BREEAM-NOR. Den nye manual, 
”BREEAM-NOR 2016”, lanceres i august 2016 
og er harmoniseret med ”BREEAM International 
2013”. Samtidig har man så vidt muligt forsøgt 
at implementere de erfaringer fra det norske 
marked, som man har gjort sig med den eksiste-
rende manual. 
Et vigtigt nyt element i den nye manual er, at den 
også	gør	det	muligt	at	certificere	boliger.	NGBC	
arrangerer kurser for alle, der vil vide mere 
om det tekniske indhold og de ændringer, man 
har foretaget i den nye manual ”BREEAM-NOR 
2016”.

NY MANUAL TIL BREEAM-NOR

Det er svært at fremhæve enkelte områder, 
som er vigtigere end andre, for det drejer sig 
om en vægtning af kategorier. 
– Sådan som BREEAM-NOR fungerer nu, 
er det nok energi, materialer og indeklima, 
der vægtes højest, specificerer Folvik og 
fortsætter: 
– Visse aspekter af en bygning handler 
først og fremmest om dem, der anvender 
bygningen og har den som arbejdsplads, og 
hvordan de oplever deres hverdag. Ud over 
disse hensyn ser vi dog også på, hvordan 
bygningens eksistens og drift påvirker det 
eksterne miljø, fx i form af udledning, 
energiforbrug og en masse andre forhold. 
Disse betragtninger er lige så vigtige for 
certificeringen som bygningens indvendige 
miljø. Noget af det fine ved BREEAM-NOR 
er, at man fokuserer på helheden. 
Tidligere har der verseret påstande om, 
at energieffektive bygninger har et dårligt 
inde-klima. De systemer, som BREEAM-
NOR står inde for, afliver disse myter. Man 
kan sagtens opnå en bedre energiforvalt-
ning, samtidig med at man skaber et godt 
indeklima i bygningen.

BRE i England. – Det var BRE i England, 
der etablerede denne certificeringsmetode 
og står som ejer af den.  Norwegian Green 
Building Council licenserer metoden fra 
moderselskabet for en fast licensafgift, og 
derudover får de royalties for alle de kurser, 
der afholdes, og de certificeringer, der bliver 
foretaget her i landet.

Varieret medlemsmasse. Noget af det unikke 
ved Norwegian Green Building Council er, at 
foreningen er tværsektoriel. På den ene side 
har vi lejerne, og på den anden står ejen-
domsentreprenører, arkitekter, materiale-
leverandører og FoU – vi har i det hele taget 
en bredt sammensat medlemsmasse. 
– Vores medlemmer tæller omkring 50 
ejendomsaktører, og efter de første tre 
års certificeringer har vi vel omkring 30 
bygninger på vores liste. De har godt nok 
forskellige klassificeringer i vores forskellige 
kvalitetsgrader, men man skal huske på, at 
selv de laveste grader kun gives til fremragende 
bygninger. En BREEAM-certificering er 
noget, som man altid kan være stolt over. 
Lige nu er der en række nye projekter, som 
arbejder på at blive certificeret, så der går 
nok ikke så lang tid, før vores liste runder et 
par hundrede bygninger.

Anerkendt certificeringsmetode. BREEAM 
er den mest anvendte certificeringsmetode 
for bygninger i Europa. I nogle lande findes 
der dog andre varianter eller ‘konkurrenter’. 
Ejendomsaktørerne her i landet evaluerede, 
på initiativ fra Grønn Byggealianse, allerede 
på et tidligt stadie forskellige ordninger. 
Konklusionen blev, at man ville forholde sig 
til BREEAM-NOR.  
– Man behøver dog ikke at kigge længere 
end til Sverige for at finde hele fire ordninger, 
som fungerer parallelt, fortæller Kjersti 
Folvik, og det giver helt afgjort visse 
udfordringer. Ser vi sydpå mod Danmark, 
finder vi et tysk klassificeringssystem, DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen), som svarer til BREEAM.

Certificering og bygningens værdi. – Det er 
et spørgsmål, som til stadighed diskuteres, 
mener Folvik. 
– Vi har ikke nogen konkrete tal for Norge, 
som vi kan fremvise, men hvis du tager til 
udlandet, for eksempel USA og England, 
findes der omfattende dokumentation. Det 
er jo lande, der har arbejdet med denne type 
certificering længe, og deres erfaringer er 
helt utvetydige: Certificering medfører en 
klar forøgelse af en bygnings værdi. Generelt 
tales der om en værdistigning på omkring ti 
procent, og det er en væsentlig forøgelse. 
De største ejendomsaktører i Norge har 
nu for alvor fået øjnene op for, hvor vigtig 
miljøklassificering er. Nu ved de, hvad de 
skal bestille, og hvad de får, så når de skal 

bestille en bygning, er alting meget bedre 
dokumenteret, og hele processen bliver langt 
mere transparent.

Investorerne og BREEAM-NOR. En BREEAM-
NOR-certificering er uden tvivl attraktiv 
for investorer, som typisk skal satse flere 
hundrede millioner på en bygning. For visse 
investorer kan en certificering sågar være et 
ufravigeligt krav. I det seneste år har vi set en 
markant stigning i antallet af udenlandske 
investorer på det norske marked, og mange 
af dem kræver en BREEAM-certificering, før 
de vil satse deres penge.
 – Det er et internationalt brand, som de har 
nemt ved at forholde sig til, men det bliver 
også mere og mere almindeligt, at norske 
investorer stiller krav om BREEAM-certifi-
cering. Også kommende lejere bør have en 
interesse i, at deres fremtidige arbejdspladser 
bliver kvalitetssikret. 
– Det er korrekt, svarer Folvik, men den 
gruppe har nok ikke rigtig udviklet en inte-
resse for det endnu. Ikke i samme grad som 
investorerne.

Ikke kun nybyggeri. Det er ikke kun ejere af 
nybyggede store bygninger, der kan være in-
teresserede i en BREEAM-NOR-certificering 
– også omfattende renoveringsprojekter er 
omfattet af certificeringsordningen. Norwe-
gian Green Building Council lancerede sidste 
år et nyt koncept i BREEAM-porteføljen, 
nemlig BREEAM In-Use, som er et nyt 
værktøj, som løser behovet for at systema-
tisere arbejdet med energi- og miljøkvaliteter 
i byggebranchen, også for eksisterende 
erhvervsbygninger. Systemet kan benyttes 
internt med det formål at danne sig et over-
blik og måle miljøtilstanden i forbindelse 
med aktiv forvaltning og brug af bygningen. 
BREEAM In-Use er velegnet til ejere, for-
valtere og lejere. 
– Det er en helt anden snak, når eksisterende 
bygninger gennemgår en så omfattende 
renovering, at man nærmest opfører en helt 
ny bygning. Så skal projektet gennemgå 
en klassisk BREEAM-NOR-evaluering. I 
sådanne situationer er der ikke noget til 
hinder for, at bygningen kan opnå den al-
lerhøjeste klassificeringsgrad, som er 
“Outstanding”, fortæller Folvik. Et eksempel 
på dette er Powerhouse Kjørbo i Sandvika.

Bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at det 
er et centralt begreb i moderne byggefilosofi, 

og det er også grundsøjlen i NGBC’s 
arbejde. 
– Bæredygtighed indebærer både 
miljømæssige aspekter og forhold som 
trivsel, økonomi og sociale forhold. Alle 
væsentlige aspekter ved bygningen vægtes 
i vores godkendelsesmetode, og uanset 
hvilken af vores fem kvalitetskarakterer, 
der tildeles, er det et klart signal om, at 
bygningen er af høj miljømæssig kvalitet 
og opfylder bæredygtighedskravene. Kort 
sagt: Selvom bygningen ikke opfylder 
samtlige parametre, som vi har opstillet for 
at give karakteren “Outstanding”, har man 
stadig en rigtig god bygning. Og så er det 
ikke mindst godt dokumenteret, forsikrer 
Folvik.

Klassificeringens validitet. Der findes 
en række ordninger til miljømærkning 
af produkter og metoder. Mange af disse 
indebærer, at der efter et stykke tid skal 
foretages en ‘recertificering’, hvis man ikke 
vil miste retten til at fremstå som “god-
kendt”. BREEAM-NOR indebærer ikke 
noget krav om recertificering, for at man 
kan blive ved med at kalde sig BREEAM-
godkendt. BREEAM-kravene justeres 
dog løbende, og på mange områder bliver 
kravene skærpet. 
– Den godkendelse, man har fået, gælder 
i princippet på ubestemt tid, forklarer 
Folvik, men man bør ikke lægge skjul på 
datoen eller årstallet for, hvornår godken-
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

A
lt tyder på, at hedebølger vil blive 
mere almindelige. De bliver 
varmere og mere langvarige og kan 
få alvorlige konsekvenser for men-

neskers sundhed, mener Joacim Tydén fra 
GK Rådgivning Syd i Malmø. 
– Det har ført til, at Ystad Kommune nu går 
forrest i arbejdet med at udnytte de eksiste-
rende muligheder for at sikre og værne om 
indeklimaet i kommunale bygninger gennem 
forskellige energiprojekter. I dag har visse 
kommunale virksomheder, blandt andet inden 
for omsorg og skole, adgang til indendørs 
arbejdsmiljøer, hvor der tilføres afkøling eller 
nedkølet luft via ventilationssystemerne. 

Øgede energiomkostninger. Stigende behov 
for kølesystemer vil uden tvivl øge energi-

omkostningerne. Uanset om man benytter 
anlæg baseret på grundvand, effektive køle-
maskiner eller ventilationsenheder med køle-
genvinding til at afkøle bygningerne med, vil 
systemet være drevet af elektrisk energi.
Kommunen er i gang med at undersøge, 
hvordan man kan kompensere for omkost-
ningerne til det øgede energiforbrug på en 
effektiv måde. 
– Under arbejdstitlen “klimakompenseret 
komfortkøling” har tanken om at benytte 
solenergi taget form, fortæller Tydén. 
– Behovet for komfortkøling anslås inden for 
en begrænset periode til cirka 1.500 timer/år. I 
netop denne periode er solen også mest aktiv.
 
Pilotprojektet. GK Rådgivning Syd har nu 
i samarbejde med ejendomsafdelingen i 

Ystad Kommune undersøgt, om solenergi er 
en brugbar løsning i forskellige bygninger i 
kommunen. Man valgte at teste plejehjem-
met Bellevue, hvor både simuleringer og 
beregninger viser, at der er gode forudsæt-
ninger for et vellykket projekt.
Planen er at maksimere solcelleinstallationer 
med 255 kW, som pt er grænsen for at slippe 
for at betale 29 øre i skat pr. kWh.  
– Vi anslår, at installationen skal deles i syv 
etaper, understreger Tydén. Tanken er, at 
pilotanlægget skal give værdifuld informa-
tion til det videre forløb. Der er mulighed for 
at etablere yderligere seks installationer på 
bygningens tag. Det er GK Rådgivning, der 
har ansvaret for hele pilotprojektet, herunder 
idé, projektering, montering, idriftsættelse og 
opfølgning. I forbindelse med opfølgningen 

vil vi lægge særlig vægt på at vurdere 
solcellerne og omformerne ved hjælp af 
kapacitetsmålinger.

Solcellekamp. På de efterfølgende etaper 
i dette projekt kan der også komme andre 
solcelleleverandører ind i billedet. De vil få 
mulighed for at præsentere deres produkter 
og dokumentere, at de kan konkurrere med 
GK’s leverancer. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

GK Rådgivning Syd har det overordnede ansvar 
for entreprisen og er ansvarlige for projektet. 
Installationen af solcellepanelerne udføres af 
underentreprenører. Kontrol og optimering af 
solcelleanlægget foretages af GK Rådgivning.

•	 Totalentreprenør:	GK	Rådgivning

•	 Entreprisestart:	18.	april	2016

•	 Anlægstid:	2-3	uger

•	 Solceller:	Tyndfilm

•	 Effekt:	40	kW

•	 Beregnet	energiproduktion:	Ca.	45.000	kWh/år

•	 Al	produceret	energi	vil	blive	anvendt	i	den	

 aktuelle bygning. 

Fakta

Her er ejendomsøkonom Anders 
Andersson (t.v.) og ejendomschef 
Olof Hübner fra Ystad kommune på 
inspektionsbesøg på Bellevue.

Vi er ikke de første, der 
anvender solenergi, 
men vi tror, at vi er først 
med at sikre fremtidens 
energibehov ved hjælp af 
solenergi.

“
Ejendomschef Olof Hübner, Ystad Kommune

Ystad kommune ruster sig til 
at kunne imødekomme et øget 
energiforbrug i kommunale 
bygninger ved hjælp af solenergi.

GK Rådgivning Syd har af ejendomsafdelingen i Ystad kommune fået til opgave 
at projektere og installere solcellepaneler på plejehjemmet Bellevue.
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Norge. Det medfører isoleret set, at vi har behov for mere nybyggeri, 
men der er mange andre faktorer, der også spiller en vigtig rolle for 
efterspørgslen. Bygningsbestandens beskaffenhed er også vigtig, idet 
en gammel og mangelfuldt vedligeholdt bygningsmasse kræver mere 
udskiftning end en ny og moderne bygningsmasse. 

Sidste år blev der igangsat 200.000 kvadratmeter social- og sundheds-
bygninger, hvoraf 60.000 kvadratmeter var sygehuse, mens resten var, 
hvad man kan definere som plejebygninger. Det samlede areal var en 
stigning på hele 40 % i forhold til året inden. Prognosesenteret anslår, 
at investeringerne i nye social- og sundhedsbygninger sidste år beløb 
sig til godt 5 mia. norske kroner, og yderligere 11 mia. norske kroner 
gik til fradragsberettiget arbejde (ROT) på eksisterende social- og 
sundhedsbygninger. Efter en lang årrække med lav igangsættelse frem 
til 2015 er der opstået et akkumuleret og akut behov for mere nybyg-
geri til social- og sundhedsformål. Vi forventer en god vækst i år og de 
kommende to år, både hvad angår nybyggeri og ROT. Ifølge informa-
tioner fra projekterne er Hordaland, Akershus og Troms de regioner, 
hvor der er planlagt flest kvadratmeter nye plejeboliger i 2016. 

Statistisk sentralbyrås seneste befolkningsstatistik viser, at én ud af 
ti personer i Norge er 70 år eller ældre, og andelen vil sandsynligvis 
stige fremover. Ifølge gennemsnitsestimatet vil denne andel fordobles 
frem til 2060, hvor hver femte person i Norge vil være 70 år eller 
ældre, hvilket primært skyldes de store efterkrigsårgange, der bliver 
gamle. Selvom truslen om den kommende ældrebølge og påstande 
om, at samfundet ikke er forberedt, har hængt over os som en mørk 
sky, vil ældrebølgen ramme langt svagere i Norge end i mange andre 
lande. Det skyldes, at vi har haft en mindre negativ frugtbarheds-
udvikling end i mange andre europæiske lande samt en relativt høj 
indvandring. Uanset hvad kan man ikke komme udenom, at der er 
en ældrebølge på vej, og at den vil kræve ændringer i både bygnings-
massen og sundhedssystemet.

Gennem de seneste årtier har trenden i Europa været at afskaffe institu-
tioner inden for plejesektoren, dog med visse variationer mellem de 
forskellige lande og målgrupper. Indvendinger mod at samle personer 
med særlige behov i egne institutioner dukkede op i 60’erne og bundede 
i humanistiske idealer. Mens 
Norges nabolande afviklede deres 
institutioner inden for ældreplejen 
i starten af 90’erne, har Norge 
bevaret sine plejehjem. Gode 
økonomiske tider har muliggjort 
dette, og plejehjemmene er stærkt 
forankret i befolkningen. De ældres 
ret til en selvstændig bolig, uanset 
plejebehov, har ikke stået lige så 
stærkt i Norge. Omkring 32.000 
norske medborgere over 67 år 
bor i dag på plejehjem, mens kun 
8.000 bor i omsorgsboliger med 
døgnbemanding – i alt 40.000 per-
soner (næsten 6 % af alle personer 
i denne aldersgruppe) optager altså 
såkaldte døgnplejepladser. 
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Efterspørgslen efter offentlige bygninger til 
sundheds- og plejeformål afhænger hoved-
sageligt af de demografiske behov, men også af 
politiske prioriteringer og offentlige finanser.

F
lere indbyggere er normalt lig med øget efterspørgsel, mens 
bedre folkesundhed og arealudnyttelse fører til mindsket 
efterspørgsel. Behovet afhænger især af udviklingen i antallet af 
ældre og andre med plejebehov. Stigende levealder, store 

efterkrigsårgange og lavere fødselsrater har ført til en kraftigt 
aldrende befolkning. Selvom en bedre folkesundhed vil have en 
modsatrettet effekt, vil det sandsynligvis blive nødvendigt at øge 
udbuddet af social- og sundhedsbygninger i de kommende år. Det er 
hovedsageligt de offentlige aktører lokalt og centralt, der efterspørger 
bygningerne, men der bygges også en del social- og sundhedsbyg-
ninger i privat regi. Drivkræfterne bag efterspørgslen er dog stort set 
identiske. Et usikkerhedsmoment i forhold til efterspørgslen efter 
plejeboliger er, hvorvidt fremtidens ældre skal bo på plejehjem eller 
blive boende i eget hjem. Sidstnævnte afhænger af, om vi formår at 
tilpasse boligmassen til de ældres behov.

Den kommunale byggeaktivitet svinger ofte i takt med konjunkturen, 
eftersom skatteindtægterne som regel stiger i de gode tider og falder i 

de dårlige. Den statslige byggeaktivitet er derimod mere politisk end 
konjunkturelt betinget. Staten kan imidlertid anvende byggesektoren 
som et virkemiddel til at tvinge konjunkturen i modsat retning, så 
efterspørgslen herfra kan være i diametral modsætning til den øvrige 
efterspørgsel. I disse tilfælde bliver der som regel afsat ekstraordinære 
og øremærkede midler til kommunale byggeprojekter, men tiltag 
af denne type rettes typisk mod renovering og vedligeholdelse af 
bygninger snarere end nybyggeri. Graden af offentlig byggeaktivitet 
påvirkes af, om stat og kommune har orden i økonomien og ikke 
trækkes med store gældsbyrder, der skal tilgodeses på bekostning af 
efterspørgslen efter nye bygninger. Konsekvensen af dette scenarie 
ser vi nu i mange lande i Europa, hvor den offentlige gæld er så høj, 
at der stort set ikke findes midler til nyinvesteringer. De norske 
statsfinanser er særdeles solide. Statens pensjonsfond utland (SPU) 
er blevet så stor, at finanspolitikken ikke påvirkes nævneværdigt af 
lavere oliepriser på kort sigt – på langt sigt kan det derimod blive 
nødvendigt at spænde livremmen ind.

Der findes cirka 10,4 millioner kvadratmeter social- og sundhedsbyg-
ninger i Norge fordelt på omkring 5.650 bygninger. Det eksisterende 
areal målt i kvadratmeter er mindre end kvadratmeterantallet for indu-
stribygninger, lagerbygninger, kontor- og administrationsbygninger, 
forretninger og undervisningsbygninger. Hvorvidt denne bygnings-
masse er “stor” eller “lille” er vanskeligt at sige, men sammenlignet med 
andre bygningstyper har vi en relativt lille sundhedsbygningsmasse i 

På længere sigt vil en øget udbygning af plejeboliger – kombineret 
med et stadigt stigende fokus på livscyklusstandard og universel 
udformning i både nye og eksisterende “normale” boliger – sand-
synligvis føre til en lavere efterspørgsel efter plejehjem og andre 
institutionsbygninger. “De fleste boliger, som folk skal bo i de kom-
mende årtier, er allerede bygget”, hører vi relativt ofte. Til trods for 
en politisk opbakning til indførelse af krav til universel udformning 
i nybyggerier, byder den eksisterende boligmasse på mange udfor-
dringer. Det gælder især efterkrigstidens boligblokke. Undersøgelser 
viser, at omtrent 80 % af alle norske boliger ikke opfylder kravene til 
universel udformning eller livscyklusstandard. Det vil give aktører 
inden for ROT-arbejde på boliger rigeligt at lave i fremtiden.

Også it- og teknologibranchen vil blive påvirket af ændringerne i 
befolkningens alderssammensætning og sundhedstilstand. I de kom-
mende år vil norske kommuner skulle bruge store summer på blandt 
andet e-sundhedsteknologi, som skal give ældre og kronisk syge mulig-
hed for at blive boende hjemme i længere i tid. Velfærdsteknologi i 
boligen handler om at gøre det muligt at bo i eget hjem så længe som 
muligt og med den højst mulige livskvalitet. Det har allerede ført til 
et mindsket pres på plejehjemmene, og det vil sandsynligvis føre til et 
mindre behov for nye plejebygninger på sigt.
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Ældre har brug for  
ny teknologi
Flere ældre og færre hænder 
i omsorgen – teknologi er 
løsningen. Når bedstemor skal 
passes af en tablet, kan ældre-
boligen ikke være indrettet, 
som den var for en generation 
siden.

V
elkommen hjem til Harald. Han er 75 
år og enkemand.
Santiago Martinez åbner døren til labo-
ratoriet. Men det ser ud som et hjem. 

– Og det lugter som et hjem, siger Martinez.

Enklere og mere genkendeligt. Han er 
postdoc på e-helsesenteret ved Universitetet 
i Agder. Her tester han og kollegerne 
fremtidens teknologi til hjemmet. Det er ikke 
skrivebordsforskning, men sofabordsforskning.
– Vi kan ikke nøjes med at teste teknologien. 
Vi er nødt til også at teste interaktionen med 
de mennesker, der skal anvende teknologien, 
fastslår Martinez.
Brugervenlige pc’er, private tryghedsalarmer. 
En brandalarm, som siger “brandalarm” og 
får madrassen til at vibrere i stedet for bare 
en sirene, som man ikke kan placere, når 
man vågner midt om natten og er forvirret. 
En skærm, som siger: “Hej, Harald, nu er dit 
tevand klar!”. Alt er skabt til at gøre tilværel-

sen enklere for Harald og de andre, som har 
brug for lidt hjælp i det daglige, samtidig 
med at det ikke skal virke skræmmende for 
en generation, som ikke altid mestrer ny 
teknologi.
– Teknologien er et middel til at nå et mål, 
ikke målet i sig selv, fastslår forskeren.

Betryggende. Han får hjælp langt uden for 
forskernes rækker. – Vi har ikke noget valg. 
Ældrepuklen gør, at vi er nødt til at arbejde 
anderledes, siger Silje Bjerkås.
Grimstad kommune, hvor hun er projekt-
leder, har implementeret teknologien på 
plejecentret Frivolltun. Mellem plejehjem, 
ældreboliger og administrationsbygninger er 
nogle lokaler blevet indrettet til showrooms 
for velfærdsteknologi.
Den nye tankegang handler ikke kun om 
elektronik:
– Vi har prøvet at indrette en ældre bygning, 
og vi har malet med farver, som skal mod-

virke uro, fortæller Bjerkås og viser vej ind i 
et sove- og opholdsrum med grønne vægge.
– Den grønne farve har en beroligende effekt. 
Det kan vi, der er her meget, godt mærke. Derud-
over har vi anvendt “lys toscana”, siger hun. 
– Det her er et hjem. Trivsel er vigtig, og her 
har farver også en betydning. Det er ikke kun 
teknologien, der hjælper.

Skjult. Teknologien er nærmest helt skjult. 
– Det eneste, du ser, er skærmen, siger 
Silje Bjerkås.
Sengen har alle de funktioner, som du finder 
på en hospitalsseng. 
– Men hospitalssenge er lavet af stål, konsta-
terer hun. Den seng, hun sætter sig på, ligner 
en hvilken som helst seng hjemme hos folk, 
bortset fra at den har et betjeningspanel, så 
man for eksempel kan hæve og sænke den.
I sengen ligger en måtte, som skal varsle 
personalet eller hjemmehjælpen, hvis den 
person, der burde sove, er oppe og går 

På væggen står dagens program for Harald (75), 
den fiktive beboer hos Santiago Martinez på 
e-helsesenteret på Universitetet i Agder.

Det ligner en helt almindelig seng, men Silje Bjerkås sidder på i en seng, 
som kan hæves, sænkes og sige til, når den, der sover i den, står op. 
Og så er den placeret mellem vægge i beroligende farver.

u
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omkring om natten. Den kan indstilles til 
ikke at reagere på den tid, som det tager at gå 
på toilettet og tilbage i seng.

Undgår unødvendige besøg. – Vi har set 
eksempler på, at hjemmehjælpen kører lange 
strækninger om natten bare for at se, om folk 
sover. På denne måde får de ældre hjælp, når 
de har brug for den, og samtidig får de en 
bedre nattesøvn, siger Bjerkås.
På det ene toilet er der placeret en bevægel-
sessensor. Det andet toilet har et rødt toilet-
sæde. 
– Rød er en farve, man lægger mærke til. 
Men der findes ikke røde toiletsæder og 
håndtag i Norge, konstaterer hun.
Desuden kan toilettet skylle og tørre med 

vand og luft. Toilethjælp er en af de største 
udfordringer og noget af det, som føles mest 
nedværdigende for de plejetrængende og 
deres pårørende. Det her toilet kan selv gøre 
arbejdet.

Elektronisk lås. Døren sender et varsel, hvis 
beboeren går ud om natten. En anden dør er 
tilpasset demente ved at være tapetseret med 
et motiv af en bogreol, som får personer, 
som er på vej ud uden at vide hvorfor, til at 
standse op. Hvis vedkommende alligevel går 
ud, er der opstillet et gammeldags busskur 
udenfor – mange kommer til sig selv, mens 
de sidder og venter på bussen.
Grimstad kommune var også en af de første 
i landet, der indførte elektroniske låse. Når 

dørene åbnes med en smartphone, undgår 
man, at nøgler kommer på afveje, og samti-
dig slipper plejepersonalet for at rende langt 
for at hente nøgler, hvis alarmen går.
Garderobeskabene med glasdøre er skræd-
dersyet til demente:
– De glemmer ofte at tage tøj på, når de skal 
ud, men det hjælper, når det er synligt. De 
kan se, at tøjet hænger dér, og at støvlerne 
står dér, forklarer Bjerkås. Derudover er der 
en låsbar dør på siden af skabet. Den er 
placeret, så den demente ikke så nemt 
opdager den og er beregnet til de ting, som 
pårørende eller plejepersonale har brug for 
at låse inde.
Lyskontakterne er gjort ekstra tydelige. 
Der er vandtågeanlæg til brandslukning. 

En robotstøvsuger står for størstedelen af 
rengøringen. Mobiltelefonen fungerer som 
tryghedsalarm, og der kan opsættes en usynlig 
grænse, som får alarmen til at gå i gang, 
hvis den demente bevæger sig uden for den. 
Sensorer i postkassen blinker, når der kom-
mer post. Automatisk styring af belysningen 
og ledelys, som viser vej til badeværelset, hvis 
beboeren står op om natten. Badeværelses-
inventar, som kan hæves og sænkes. Mange 
detaljer kan forenkle tilværelsen – det gælder 
bare om at finde ud af, hvilke af dem der er 
de vigtigste.

Kabelføring. Konklusionen, hvad angår 
velfærdsteknologi, er, at boligerne ikke kan pro-
jekteres og bygges fuldstændig som tidligere.

– Indretningen af boligerne er en udfordring. 
Det her er en gammel bygning, hvor der ikke 
var ført kabler til alle værelser. Derfor måtte 
vi trække lange kabler til hver enkelt lejlighed 
og indsætte en switch, som kobler dem til 
internettet, siger Silje Bjerkås.
Den trådløse teknologi er nemlig ikke god 
nok endnu – den er ikke tilstrækkeligt stabil. 
Mange af dem, som teknologien skal hjælpe 
til at bo længere i eget hjem, bor desuden på 
steder med dårlig dækning.
– Min anbefaling er, at alle, der bygger nye 
plejeboliger, skal forberede dem til frem-
tidens teknologi, så det bliver enkelt at 
tilkoble lejlighederne, siger Bjerkås.

Badeværelsesinventaret kan hæves og sænkes 
– Silje Bjerkås viser rundt i showroomet for velfærdsteknologi.

Ikke alle tilpasninger er højteknologiske: Gennemsigtige 
skabsdøre gør det nemmere for demente at huske at 
klæde sig på, når de skal ud.

Døråbneren blev tidligt indlemmet i det, der er godt på vej 
til at blive et bredt udvalg af velfærdsteknologi.

Leverandørerne står i kø for at fortælle, at lige netop de har 
den løsning, der kan gøre tilværelsen enklere for de ældre. 
I laboratoriet på Universitetet i Agder bliver hjælpemidlerne 
testet.

Tunge løft er noget af det mest belastende i plejesektoren, 
men nu kan der monteres nye løfteløsninger hjemme hos 
plejetrængende personer.

Tryghedsalarmen kan integreres med det meste af den 
øvrige teknologi i boligen.

Gamle huse kan godt kræve en del arbejde for at blive klar 
til ny teknologi – det gælder især trækning af kabler.

Demente er mere udsatte for brand end gennemsnittet. 
Vandtågeanlæg kan redde liv.

Velfærdsteknologi rejser også etiske spørgsmål: Hvor 
meget overvågning føler den plejetrængende og dennes 
pårørende sig komfortable med?

Toilethjælp er noget af det, som mange føler er særligt 
nedværdigende. Når toilettet vasker og tørrer, er det 
nemmere at klare sig uden hjælp.
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I Troms sørger Installatøren AS 
for, at Lerøys produkter 
svømmer så grønt som muligt 
på deres vej til fiskedisken.

I
nstallatøren AS, som er et helejet datter-
selskab til GK, har gennem de seneste 
15 år udført el-opgaver og servicering af 
el-installationer hos fiskeproducenten 

Lerøy Aurora. Inden da var også Dåfjord 
Laks – som i dag er en del af Lerøy Aurora – 

PROJEKT PROJEKT

•	 Et	selskab	i	Lerøy	Seafood	Group.

•	 Selskabet	har	17	koncessioner	for	produktion	
 af laks og ørred i Troms.

•	 I	2012	blev	der	slagtet	46.000	tons	laks	på	
 procesanlægget på Skjervøy.

•	 I	2012	havde	Lerøy	Aurora	240	ansatte	i	Troms	
 og Finnmark.

Fakta Lerøy Aurora AS

kunde hos Installatøren.
I dag er Installatøren totalleverandør af el til 
Lerøy Aurora. Det indebærer blandt andet 
landstrøm til omkring 15 dambrug, 10 land-
stationer og 22 fartøjer. Dambrugene ligger 
spredt langs hele kysten i Troms-regionen, 
og Installatørens elektrikere skal rejse op til 
120 km hver vej for at komme til de fjerneste 
af dem. 
Den daglige leder hos Installatøren AS, 
Tor Kristian Steffenakk, beskriver samar-
bejdet med Lerøy Aurora som utroligt godt. 
Installatøren deltager i produktudviklingen 

og finder i samarbejde med Lerøy Aurora 
frem til innovative tekniske løsninger. De 
udfordringer, der opstår på grund af vind, 
vejr og vand, kræver smarte løsninger. 
– Vores samarbejde med Lerøy Aurora fun-
gerer rigtig godt. Vi inddrages blandt andet i 
projektplanlægningen på et tidligt tidspunkt, 
så vi kan rådgive, inden der iværksættes 
tiltag, siger Tor Kristian Steffenak. 
Man har også etableret særlige kontakt-
numre, som Lerøy Aurora kan ringe til uden 
for normal arbejdstid.
– Vores typiske opgaver er at vedligeholde 

kritiske komponenter såsom generatorer, 
lysanlæg i dammene og fodringsanlæg, 
forklarer Steffenakk.
Derudover skal der også udføres en hel del 
service på alle fartøjer og landanlæg. 

Normalt har el-entreprenøren fire mand, 
som udelukkende arbejder med Lerøy, men i 
2016 har man været 7-8 personer på grund af 
certificering af nye fartøjer.
Ved at få Installatøren med om bord har GK 
Elektro tilegnet sig vigtig kompetence inden 
for skibselektronik.

– Denne aftale indebærer flere forpligtelser, 
hvad angår de ansattes kompetencer. Vi bruger 
betydelige ressourcer på kompetence-
udvikling i organisationen. Kravene kan 
blandt andet handle om forskrifter for 
fartøjer, skibselektronik, bådførerbevis og 
lignende, forklarer Steffenakk.

Administrerende direktør hos GK Elektro, 
Even Stenvaag Leira, har sammen med GK’s 
ejer John Erik Karlsen været på besøg på et 
af dambrugene uden for Tromsø, og han 
var imponeret over, hvad Installatørens 

elektrikere præsterer.
– Med sin “elektrificering” af tekniske instal-
lationer til havbrug og maritim virksomhed 
bidrager GK Elektro til en mere miljøvenlig 
drift i denne branche, påpeger Stenvaag Leira.

GK købte Installatøren AS i november 2015.
– Installatøren AS har en stærk faglig tyngde 
og lokal forankring. Virksomheden giver en 
robust faglig oplæring, og derudover opere-
rer Installatøren AS på markeder, som er nye 
og spændende for GK. Det er vigtigt for os, 
siger Stenvaag Leira.
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Energiopfølgning 
– styr på driftsomkostningerne
Et energiopfølgningssystem (EOS) er et sæt rutiner og tekniske værktøjer, som tilsammen gør det 
muligt at holde øje med en bygnings energi- og effektforbrug. 

Eksempler

Figur 1 – Energi-Temperatur-kurve (ET) som viser en uge, hvor energiforbruget og 
dermed udgifterne er for høje.

D
et er utroligt vigtigt for at holde energiforbruget, og dermed 
energiudgifterne, på et acceptabelt niveau. Samtidig er 
systemet også et værktøj til afdækning af tekniske fejl og 
mangler i bygningen. 

Rent praktisk fungerer det ved, at man installerer energimålere og en 
udendørs temperaturmåler og sammenfatter information, som viser 
energiforbrugets afhængighed af udendørstemperaturen. Energi- 
og temperaturdataene hentes automatisk ind i et program, som 
behandler dem og giver rig mulighed for at analysere energiforbruget.

Med EOS har man hele tiden overblik over, om energiforbruget ligger 
inden for normalområdet, og man vil hurtigt kunne opdage eventuelle 
afvigelser og foretage de nødvendige korrektioner, inden fejlforbruget 
kommer til udtryk i form af for høje energiudgifter og et forringet 
indeklima. EOS vil også kunne dokumentere gevinsterne ved energi-
effektiviseringstiltag og sikre, at de ikke går tabt igen over tid. 

GK EOS. GK EOS er baseret på softwaren eSight. Virksomheden bag 
eSight blev grundlagt i Cambridge i England i 1998 og er i dag en 
international aktør med tilstedeværelse i mere end 30 lande. eSight 
har et udviklingsmiljø med omkring 50 ansatte, som sørger for, at 
softwaren bliver videreudviklet og opdateret. Energi- og temperatur-
målere (evt. købte energidata) for bygningerne sendes til GK’s eSight-
server via webløsninger, så de dedikerede energiingeniører, der 
overvåger bygningerne, altid har adgang til alle data. Energiingeniør-
erne udarbejder en række rapporter med praktiske og overskuelige 

informationer om energiforbruget i de aktuelle bygninger. Derudover 
opsættes der alarmer, som reagerer på afvigelser, så de bliver opdaget 
hurtigt.

GK har i dag et samlet miljø med energiingeniører, som regelmæssigt 
udfører EOS på hundredvis af bygninger. Energiingeniørernes mål er 
at opdage afvigelser og få dem udbedret så hurtigt som muligt, så GK’s 
kunder konstant har et optimalt energiforbrug i deres bygninger.

GK EOS i EPC-kontrakter
Når GK indgår EPC-kontrakter, er det altafgørende, at vi har styr på energi-
forbruget, eftersom der stilles en flerårig økonomisk garanti. Graferne 
herunder viser energibudgetterne (energiforbrug efter energieffektivisering) 
samt det målte forbrug til og med maj i år for byggeporteføljen i to 
kommuner, hvor GK har indgået EPC-kontrakter (Enebakk og Flesberg 
kommune).

Som graferne viser, ligger man indtil videre inden for energigarantien i 
disse kommuner, hvor de gennemførte tiltag skal reducere energiforbruget 
med	henholdsvis	32	og	34	%.	GK’s	energiingeniører	overvåger	samtlige	byg-
ninger	i	disse	kommuner	ugentligt,	og	ved	afvigelser	kontaktes	GK’s	lokale	
driftsafdelinger	med	henblik	på	at	få	afvigelserne	identificeret	og	eventuelt	
udbedret	i	henhold	til	definerede	rutiner.

Rissa Helsetun
I enkeltstående bygninger kan detaljerede analyser afdække et unormalt højt 
forbrug. Herunder ser vi EOS for plejehjemmet Rissa Helsetun. 
På illustration 1 i EOS (øverst til venstre) kan vi se, at vi opnår væsentlige be-
sparelser sammenlignet med energiforbruget inden implementeringen af energi-
effektiviseringstiltagene. Vi har garanteret Rissa Helsetun en energibesparelse 
på	42	%,	men	illustration	2	(øverst	til	højre)	viser,	at	vi	ikke	er	helt	i	mål	endnu.	ET-

kurven	i	illustration	4	(nederst	til	højre)	viser,	at	det	er	på	de	varmere	dage,	fra	+10	
grader og derover, at vi bruger mere energi end beregnet. Den kundeansvarlige for 
Rissa kommune er nu i gang med at gennemgå varmesystemerne i bygningen for 
at afdække årsagen til denne afvigelse. På den måde vil vi justere os frem til en 
energibesparelse	på	42	%.	Aflæsningen	fra	EOS	om	nogle	uger	vil	fortælle	os,	om	
vi har formået at korrigere energiforbruget, så det ligger inden for energibudgettet.

I bygningen i grafen herover blev 
der ved hjælp af EOS opdaget en 
periodisk	‘peak’	kl.	02.00	hver	
nat. Peaken svarede til omkring 
100 kWh i døgnet, hvilket løber 
op i cirka 70 kr. med en ener-
gipris på 70 øre/kWh. Det viste 
sig, at ventilationssystemet af 
ukendte årsager gik i gang hver 
nat kl. 02.00. Ingen af brugerne 
i bygningen vidste, at det skete 
eller hvorfor. Med en enkel 
programmeringsændring sikrede 
GK kunden en årlig besparelse 
på cirka 30.000 kroner. Kunden 
havde ingen anelse om, hvor 
længe fejlen havde været der.
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N
ormalt udgør leverancer til erhvervs-
bygninger omkring 90 procent af 
GK’s virksomhed. Byggeriet fortsætter 
på livet løs rundt omkring i landet, 

selvom mange frygter, at vi er i gang med at 
skabe et overskud af erhvervs- og kontorbyg-
ninger. Samtidig hører vi om den omfattende 
boligmangel. I visse dele af landet synes 
markedet at være umætteligt. Betyder det så, 
at leverandører af indeklima bør optrappe 
deres aktiviteter inden for dette område? 

TEK 10. Allerede da det seneste norske bygnings-
reglement blev lanceret i 2010 (TEK 10) med 
krav om balanceret ventilation i boligejendomme, 
åbnede der sig nye markedsmuligheder for 
ventilationsleverandører. Inden da blev ventila-
tionsbehovene i boliger stort set håndteret ved 
hjælp af mindre og enklere leverancer baseret på 
forskellige blæserløsninger. Efter 2010 begyndte 
man pludselig at tale om et større marked med 
potentiale for en væsentlig omsætning. 

Boliger et vigtigt satsningsområde. – Der 
opstod en stigende interesse for at satse mere 

på boligmarkedet, længe inden jeg kom ind i 
billedet som afdelingsleder for bolig og venti-
lation i Oslo, fortæller Morten Brørby, der er 
leder af boligafdelingen hos GK Oslo. 
– Vores afdeling blev etableret i 2014, og 
vi er den første afdeling inden for GK, der 
foretager en defineret satsning inden for 
boligmarkedet. Som leverandør og sam-
arbejdspartner er vores hovedopgave at 
specialisere os inden for boligventilation 
over for de store entreprenører. Tanken er, 
at en tilsvarende markedsmodel på sigt skal 
indføres i hele koncernen, og arbejdet med 
dette er allerede godt i gang i Region Øst. 
– I nogle tilfælde vil vi med fordel kunne 
kommunikere direkte med de aktuelle 
bygherrer, men i dag gælder det for det meste 
de store entreprenører såsom Veidekke, 
Skanska, AF, Betongmast for at nævne nogle 
få. Det er aktører af denne type, som vi 
forsøger at overbevise om fordelene ved at 
vælge GK som samarbejdspartner, når det 
gælder indeklima. Uanset hvem vi forholder 
os til i et byggeprojekt, mener vi, at vi kan 
bidrage med den størst mulige effektivitet og 

besparelse, når vi kommer ind i processen så 
tidligt som muligt, præciserer Brørby. 

Stigende interesse. – Der kan blive indført 
nye forskrifter for boligventilation, hævder 
Brørby, men der kommer næppe skærpede 
krav til luftmængden. Imidlertid vil der 
sandsynligvis komme krav inden for genvin-
ding og blæsereffekt (SFP), dvs. hvor meget 
energi ventilationsanlægget må bruge. På 
dette område vil jeg vove den påstand, at vi 
er lidt foran, for det er et område, som vi har 
arbejdet med længe. 
– Når det gælder markedet for boligventila-
tion, har vi oplevet en betydelig stigning i 
igangsættelsen af store boligprojekter her i 
Oslo. Vi ved jo, at markedet for nye boliger 
i Oslo er nærmest umætteligt, så her er 
markedsmulighederne enorme. Når vi har 
leveret vores tilbud, vil bygherren naturligvis 
gerne udskyde igangsættelsen, indtil der er 
solgt et vist antal lejligheder, så der kan ofte 
gå op til et år, før projektet kommer i gang. 
På den måde adskiller det sig fra markedet 
for erhvervsbygninger, men det en udvikling, 
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som vi hele tiden er nødt til at tage i betragtning.
– Vi kan ikke se andet, end at opgavemæng-
den vil stige i den kommende tid. I bolig-
afdelingen hos GK Oslo er vi nu syv medar-
bejdere. Ud over os i administrationen drejer 
det sig om projektledere og montageledere, 
som leder arbejdet ude på byggepladsen. 
De udøvende medarbejdere kommer enten 
internt fra GK Montasje eller er hyrede 
montører udefra. Med den udvikling, som 
vi har oplevet siden etableringen af bolig-
afdelingen og frem til i dag, vil det ikke vare 
længe, før det bliver aktuelt at udvide virk-
somheden med flere medarbejdere.

Mere end ventilation? – Boligafdelingen 
leverer også tjenester såsom bygningsauto-
mation og køle- og varmepumper, præci-
serer Brørby. Når det gælder rør og el, er 
vi lige nu i startfasen af udviklingen af et 
totalteknisk koncept, hvor vi laver en fælles 
satsning på alle de fagområder, vi kan tilbyde 
boligmarkedet. Vi ønsker at gå ud med et 
samlet tilbud, som skal gøre det tydeligt for 
potentielle kunder, hvorfor vi er et attraktivt 

valg. Samtidig – og ikke mindst – er det 
vigtigt, at vi kan sammensætte et koncept, 
som også er omkostningseffektivt for os selv. 
Bundlinjen er vores vigtigste rettesnor. I et 
flerfagligt landskab er dette en kompliceret 
øvelse, som kræver en grundig gennemgang. 
Vi er nødt til at tænke på konkrete produkter, 
konkrete leverandører og et fælles ansigt over 
for markedet. Én ting er at sige: “Vælg GK 
inden for alle fagområder, så får du en bedre 
løsning”. Det er noget helt andet sandsynlig-
gøre, at det faktisk forholder sig sådan.

Opfølgning. “Efterarbejde” på ventilations-
anlæg i større erhvervsejendomme er et 
vigtigt forretningsområde for GK. Ikke 
mindst langsigtede driftsaftaler sikrer en 
tilfredsstillende funktionalitet og dermed 
tilfredse ejere og brugere. For Oslo Bolig 
drejer det sig i første omgang om service-
aftaler, som forenkler kundernes hverdag. 
– Vi skifter gerne filter et par gange om året 
og udfører anden vedligeholdelse, men når 
det gælder boligkomplekser, har vi endnu 
ikke indgået nogen form for driftsaftale af 

den type, som vi har med erhvervsejen-
domme og institutioner, fortæller Brørby. 
– Det vil nok kunne ændre sig, efterhånden 
som bygningsautomation bliver mere 
almindelig i boligbyggerier og bliver en 
stadig mere integreret del af infrastrukturen 
i bygningen, for eksempel i form af alarmer, 
sensorer til aflæsning af luftfugtighed og 
andre tekniske parametre, som kan regi-
streres i en lejlighed. Det kan også dreje sig 
om ude/hjemme-indstillinger, ferietilstand 
og lignende. Lejligheden skal helt enkelt 
kunne omstilles til seks måneders fravær i 
tilfælde af, at beboeren for eksempel ønsker 
at tilbringe vinteren i Spanien.
Vi må dog ikke glemme, at de fleste brugere 
ikke ønsker at være nødt til at tage et aften-
kursus i teknik for at kunne bo i lejligheden. 
Det er helt afgørende, at vi kan tilbyde en 
brugergrænseflade, som giver os tilfredse 
kunder.

Morten Brørby fra GK Oslo er leder af koncernens første 
boligafdeling, som blev etableret den 1.januar 2014 og i dag 
tæller syv medarbejdere. Afdelingen har fra første færd vist sig 
at være en meget gunstig satsning, og det ser ud til, at man på 
sigt vil være nødt til at udvide med flere medarbejdere.

Varmegenvindingssystemet i kælderen og garageområdet 
på 5.000 kvadratmeter kræver installation af et separat 
“lufttårn”.

u

Her i Gjønneshagen leverer GK Oslo Bolig 
balanceret ventilation til hver enkelt af de 

131 lejligheder, som projektet omfatter. 
Tre eksterne montører installerer 

aggregater i de enkelte lejligheder.

Selvom nye signaler i medierne peger i retning af, at 
norsk erhvervsliv er ved at komme på benene igen, 
hører vi stadig om titusindvis af kvadratmeter 
kontor- og produktionslokaler, der står tomme. 
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Et vigtigt projekt, som GK Oslos boligafdeling er 
engageret i for tiden, er opførelsen af otte mindre 
boligblokke	på	fire	til	fem	etager	i	Gjønneshagen-
kvarteret lige ved knudepunktet Bekkestua i Bærum. 
Bygherren er Skanska Bolig, og hovedentrepre-
nøren er Skanska Norge AS.
Det	er	fase	tre	og	fire	i	et	byggeprojekt,	som	ligger	
lige op til Kolsåsbanen, præcis som politikerne øn-
sker. Projektleder fra GK Oslo Bolig er Jørn Turmo:
– GK var også engageret i byggefase et og to, 
fortæller Turmo, men de blev mere eller mindre 
afsluttet	i	2014.	Det	nuværende	projekt	er	en	ny	
og spændende kontrakt, som omfatter installa-
tion af balanceret ventilation i alle lejlighederne, 
som bliver udstyret med separate aggregater, 
såkaldte enhedsaggregater. 
–	Lejlighedernes	gennemsnitsstørrelse	er	80	

Gjønneshagen
kvadratmeter, hvilket vil sige, at det samlede 
boligareal er cirka 10.000 kvadratmeter, fortæller 
projektleder Turmo og fortsætter: 
– Derudover bliver der opført en kælder med et 
garageanlæg på yderligere 5.000 kvadratmeter. 
I alle ventilationsanlæggene har vi i samarbejde 
med Skanska satset på varmegenvindings-
anlæg	med	en	effekt	på	85	procent	for	at	gøre	
boligmassen mere energieffektiv. Dette tiltag har 
vi kunnet gennemføre uden meromkostninger for 
bygherren. Det gælder også i kælderen, hvor vi 
genvinder 50-60 kilowatt, som ellers ville være 
forsvundet lige ud af bygningen. De byggefaser, 
som vi nu er involveret i, blev igangsat i januar 
2015, og de første beboere vil kunne flytte ind 
allerede i august i år. Projekt Gjønneshagen vil 
være helt færdigt i andet kvartal af 2017.

Best Paper Award 
til ph.d.-studerende
To ph.d.-studerende fra NTNU modtog en pris for deres artikel om 
en metode til bæredygtig optimering af ventilationssystemer på den 
internationale konference “Sustainable Built Environment”.

J
ens Tønnesen (ph.d.-studerende 
på NTNU, Institutt for energi- og 
prosessteknikk, faggruppen for energi 
og klimatisering af bygninger) og 

medforfatter Torhildur Kristjansdottir 
(ph.d.-studerende på NTNU, Institutt for 
byggekunst, historie og teknologi samt 
forsker hos SINTEF) fik overrakt prisen Best 
Young Researcher Award på SBE16 – Inter-
national Conference on Sustainable Built 
Environment, som blev afholdt i Hamburg 
i marts. De fik prisen for artiklen ‘Life 
Cycle approach as a method for optimizing 
building services systems in extremely low 
energy buildings’. Begge ph.d.-studerende er 
tilknyttet ZEB (The Research Centre on Zero 
Emission Buildings).

Artiklen beskriver, hvordan man kan an-
vende en optimeringsteknik kaldet “evolu-
tionary/genetic algorithm” til at minimere 
den samlede miljøpåvirkning i form af 
drivhusgasudledning (kg CO2-ækvivalenter) 
fra et ventilationsanlæg i løbet af dets levetid. 
Ved udformningen af ventilationsanlæg ved 
vi, at små kanaldimensioner giver et lavere 
materialeforbrug, samtidig med at førings-
vejene i mindre grad kommer i konflikt 
med selve bygningen. Det fører som regel 
til sænkede investeringsomkostninger. Små 
kanaldimensioner giver imidlertid også et 
øget trykfald, som man må kompensere for 
med et højere el-forbrug til drift af blæsere.

Optimeringsmetoden tager hensyn til 
miljøpåvirkningen fra både det materiale, der 
anvendes til at bygge ventilationskanalerne 
med, og den elektriske energi, som ventila-
tionsblæseren skal bruge til at kompensere 
for trykfaldet gennem hele ventilationssyste-
mets levetid. Den kombination af kanal-
dimensioner, knæk og påstik, som samlet set 

giver den laveste miljøpåvirkning, vil blive 
foretrukket. Som grundlag for optimeringen 
anvendes der data for miljøpåvirkningen, 
såkaldte ‘Life cycle inventory data’, for 
cirkulære ventilationskanaler i alle standard-
dimensioner samt for 90°-knæk og påstik.

Derudover anvendes der data for en række 
aktuelle VAV-spjæld, lyddæmpere og 
indblæsningsventiler. Optimeringsmetoden 
tager også hensyn til, hvordan store kanaler 
påvirker den nødvendige installationshøjde 
og dermed behovet for øget etagehøjde 
og ekstra facademateriale. Tilsvarende 
vurderinger kan også foretages for skakter 
og andre elementer, hvor føringsvejen og 
bygningen påvirker hinanden.

På baggrund af en case, hvor en del af de 
eksisterende ventilationskanaler i en kontor-
bygning med passivhusstandard er blevet 
optimeret, har man påvist, at miljøpåvirkning-
en fra ventilationskanalerne kan reduceres 
med 16 % og strømforbruget til blæserne 
med 25 %. Tallene gælder i forhold til de 
originale ventilationskanaler i et scenarie, 
hvor den gennemsnitlige miljøpåvirkning fra 
strømproduktion over de næste 30 år er cirka 
0,3 kg CO2-ækvialenter pr. kWh el.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at den 
fremtidige miljøpåvirkning fra el-produktion 
(kg CO2-ækvialenter pr. kWh el) er helt 
afgørende for den optimale kanalsammen-
sætning i ventilationsanlægget. SFP-faktoren 
(Specific Fan Power), som siger noget om, 
hvor meget elektrisk energi der maksimalt 
kan anvendes til transport af ventilationsluft, 
bør derfor vurderes nærmere ved fremtidige 
revisioner af bygningsreglementer, så vi ikke 
ender med at få sub-optimale ventilations-
systemer.

Metoden med brug af “evolutionary/genetic 
algorithm” vurderes at være yderst velegnet 
til optimering af ventilationssystemer, hvor 
løsningen afhænger af utroligt mange para-
metre: Varierende luftmængder, varierende 
blæsereffektivitet, varierende kritisk luftvej, 
ventilationskomponenter med forskellige 
trykegenskaber, konflikt mellem bygning og 
føringsvej etc.

ZEB er et af 11 nationale forskningscentre for 
miljøvenlig energi (FME), som er etableret af 
Norges	forskningsråd.	ZEB	er	finansieret	af	
Forskningsrådet og 25 partnere fra bygge-
branchen og offentlige virksomheder. Hoved-
målet for ZEB er at udvikle konkurrencedygtige 
produkter og løsninger til eksisterende og nye 
bygninger, som vil føre til, at nulemissions-
bygninger slår igennem på markedet. Fakultetet 
for arkitektur og billedkunst ved NTNU huser 
centret og leder det i samarbejde med SINTEF 
Byggforsk.

The Research Centre on Zero 
Emission Buildings (ZEB)

Projektleder Jørn Turmo fra GK Oslo Bolig fortæller, at 
årsagen til, at GK Oslo fik opgaven, var en kombination af 
pris og løsning.
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Monterer solceller 
på Miljøhuset GK

TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

M
iljøhuset GK har siden åbningen 
i 2012 været en af landets mest 
energieffektive kontorbygninger. 
Solcellerne på taget gør bygningens 

miljøprofil endnu tydeligere. Der er monteret 
180 standardpaneler på taget af Miljøhuset 
GK.
– Den strøm, der produceres, sendes direkte 
til hovedstrømtavlen og indgår i det normale 
forbrug, forklarer Bjørn-Osvald Skandsen, 
som er direktør for teknologi og marked hos 
GK Inneklima.

 Selvom Miljøhuset GK som udgangspunkt 
er utroligt energieffektivt, bliver det ikke et 

plusenergihus lige foreløbig.
– Teoretisk set kan der ske en overproduktion 
midt på sommeren, og så bliver strømmen 
solgt tilbage til Hafslund. Den anslåede årlige 
produktion er cirka 40.000 kWh, så vi vil med 
andre ord bruge al den producerede strøm 
selv, siger Skandsen.
Baggrunden for at montere panelerne er, 
ud over den åbenlyse miljøgevinst, at give 
GK erfaring med solenergi, som senere kan 
komme kunderne til gode.
– Vi er klar over, at det her ikke vil være en 
rentabel investering på kort sigt, men
solenergi bliver ofte taget op i samfunds-
debatten for tiden og vil sandsynligvis 

optræde i flere licitationer i de kommende 
år. Da vi byggede Miljøhuset GK, valgte vi 
at bruge alment tilgængelige “hyldevarer”, 
som vi satte sammen på en smart måde, og 
det samme gælder de solceller, som vi nu har 
monteret, forklarer Skandsen.
Anlægget leveres af Solcellespesialisten og 
skal efter planen være i drift i starten af juni.

GK Byggautomasjon kobler systemet til det 
centrale driftsanlæg, og GK Elektro står 
for koblingen mellem solcelleanlægget og 
hovedstrømtavlen.  
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– Det her giver os praktisk erfaring 
med og indsigt i, hvordan sol-
celleanlæg fungerer i praksis i 
moderne kontorbygninger, siger 
Bjørn-Osvald Skandsen, som er 
direktør for Teknologi og marked 
hos GK Inneklima.

Miljøinvesteringen
giver gevinst Torsdag den 16. juni var en milepæl i Miljøhuset GK’s historie: 

Fire år efter, at GK flyttede ind i bygningen, har de energismarte 
løsninger tjent sig selv ind og givet sorte tal på bundlinjen.

D
a Miljøhuset GK stod færdigt i 2012, 
var det med en ekstrainvestering på 
næsten fire millioner, som var gået til 
at hæve energistandarden til passiv-

husniveau i stedet for energimærke C.
I dag, fire år senere, sparer man hvert år en 
million kroner i kraft af sænkede energi-
udgifter. Disse penge vil GK kanalisere tilbage 
til forskning og udvikling af nye, energieffek-
tive løsninger, som kan bidrage til at forme 
næste generation inden for miljøbyggeri.
– Vi er overbeviste om, at man er nødt til at 
tænke “sort” for at skabe en grøn omstilling, 
siger GK’s koncernchef Jon Valen-Sendstad.
Miljøbygninger har traditionelt set været 
dyre, og udbredelsen er derfor relativt 
begrænset. En bred omstilling til miljøbyg-

ninger kræver, at lønsomhedsaspektet træk-
kes mere frem i lyset.
Miljøhuset GK blev bygget med utroligt høje 
ambitioner for energiforbrug og står i dag 
som et bevis på, at teorien fungerer i praksis.
– Da vi byggede huset i 2012, bestemte 
vi os for at anvende “hyldevarer”, alment 
tilgængelige produkter, så vi kan genskabe 
resultatet hos vores kunder, fortæller 
Valen-Sendstad.
En af de smarte løsninger, som i dag giver 
et gennemsnitligt tilført energiforbrug på 
67 kWh pr. m2, er opvarmning via indblæs-
ningsluft i stedet for radiatorer og varmeap-
parater. Behovsstyret ventilation og belysning 
holder energiforbruget nede på et minimum.
– Mange var skeptiske over for denne 

løsning og mente, at den ville give et dårligt 
indeklima. Det har vi ikke bare modbevist 
– SINTEF Byggforsk har sågar fremhævet 
bygningen som et forbillede i deres forsknings-
projekt Forklima, påpeger Valen-Sendstad.
I 2016 er Miljøhuset GK blevet endnu mere 
miljøvenligt takket være installationen af 
180 solcellepaneler på taget, som producerer 
40.000 kWh om året.
– Det meste af den teknologi, vi har brug for, 
er allerede udviklet. Vi skal bare anvende 
den i større skala. Vi er stolte over det, vi har 
opnået med Miljøhuset GK og ikke mindst 
den kompetence, som huset har givet os. Det 
er en kompetence, som vi gerne deler med 
andre, siger Valen-Sendstad.




